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La Brașov-ora maturității In munca educativă cu sportivii

Amplul program de acțiune 
pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste revoluționare a 

întregului popor, pentru ridicarea 
la un înalt nivel a activității poli- 
tico-ideologice și de educare mar- 
xist-leninistă a membrilor da 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii, cuprins în Propunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, apro
bate tn unanimitate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., conti
nuă să fie studiat și dezbătut cu 
Însuflețire de întregul nostru popor. 
» . i

' întegrlndu-se plenar acestei miș
cări de o largă respirație, sportul 
brașovean a analizat în spiritul 
noilor cerințe activitatea sa tre
cută, ca și sarcinile ce decurg pen
tru viitor în acest domeniu de acti
vitate, a procedat — la nivelul tu
turor organelor și organizațiilor 
sportive — la întocmirea unor pla
nuri de măsuri menite să ducă la 
întărirea muncii politico-ideologice 
tn rîndurile tineretului sportiv, la 
formarea unui spirit partinic, mili
tant, de înlăturare a lipsurilor și de 
perfecționare a activităților spor
tive de masă șl de performanță, 
concepute în contextul programuluj 
general de educație comunistă.
L, Vom prezenta tn rîndurile de 
mai jos o sinteză, a preocupărilor 
și acțiunilor pe cane și le propun 
cluburile și asociațiile sportive din 
Brașov, rezultate dintr-o anchetă 
recent întreprinsă.

Promovarea principiilor do etică 
și conduită comunistă, educarea

atitudinii socialiste față de mun
că, intensificarea activității politico- 
ideologice, cunoașterea politicii in
terne și externe a partidului, com
baterea ideologiei burgheze și a 
mentalităților retrograde, a tendin
țelor de vedetism și căpătuială, a 
tuturor formelor de comportare ne
corespunzătoare pe și în afara tere
nurilor de sport, în viața personală 
și la locurile de producție, întărirea 
legăturilor dintre antrenori, secții, 
cluburi și locurile de muncă sau 
școală, sînt măsuri generale pre
zente în planurile Consiliului jude
țean, pentru educație fizică și sport, 
a marilor cluburi brașovene Trac
torul, Steagul roșu, A.S. Armata, 
Dinamo, Voința.

Termenele concrete din lunile iu
lie, august șl în continuare, de ana
liză, studiu și seminarizare a Do
cumentelor de partid fixează In 
trepte precise, etapele cunoașterii 
aprofundate, responsabile și anga
jate, a acestor materiale de ma
ximă însemnătate.

LEGĂTURĂ CU PRODUCȚIA, 
CU ȘCOALA

A
Sportivul nu este o floare izolată 

de seră. Tocmai de aceea, forma
rea personalității și conștiinței sale 
socialiste nu poate fi înfăptuită 
decît prin realizarea unei perma
nente legături, a unul front comun 
de acțiune, între școală, producție 
și sport. In acest sens sînt preco-< 
nizate importante prevederi prin 
care antrenorii, conducerii» sec
țiilor pe ramură de sport, condu
cerii» cluburile» ve» urmări con

secvent activitatea în producția a 
sportivilor, la școală, comportarea 
și rezultatele lor în muncă și în
vățătură, luînd măsurile care s» 
impun (Tractorul, Voința, Dinamo). 
Se preconizează statornicirea unei 
colaborări mai strînse între școa
lă, familie, organizațiile U.T.C. în 
scopul împletirii armonioase a spor
tului cu învățătura și cu viața pen
tru o comportare exemplară în 
amîndouă. Sportivii vor fi încu
rajați pentru completarea studiilor, 
pentru ridicarea calificării lor pro
fesionale (Tractorul, Dinamo).

INTENSIFICAREA MUNCII PO
LITICO-IDEOLOGICE ; CU
NOAȘTEREA DOCUMENTELOR 
DE PARTID, A TRADIȚIILOR 
DE LUPTA REVOLUȚIONARA 

A POPORULUI

Preluate din conținutul de idei șl 
acțiuni al Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind excep
ționala valoare exemplificativă în 
procesul de formare a conștiinței- 
socialiste, a cunoașterii politicii 
partidului, a tradițiilor sale revo
luționare, a exemplelor de eroism 
In muncă, cluburile sportive bra
șovene și-au propus i

• Studierea temeinică a Bocu- 
mentelor de partid (A.S.A., Trac-

Mihol B1RA

AZI, l| CONSTARȚA.
0 DUPĂ-AMIAZA SPORTIVĂ 

In cadrul sărbătorilor 
MARII NEGRE

Consiliul popular al munlsl- 
plulul Constanța organizează 
în săptămîna 26 Iulie — 1 au
gust ample manifestări cultu
ral-sportive — Sărbătorile Mă
rii Negre. în cadrul acestora, 
oaspeții litoralului vor putea 
participa astăzi, p» stadionul 
1 Mai, la o după-amiază spor
tivă. Programul, oare va înce
pe la ora 17, este deschis de 
un meci între cei mai mici 
fotbaliști. Timp de 10 minute, 
de la ora 17,50, va urma o de
monstrație de ciclism, ha ora 
18, vor intra în teren... fetele 
fotbaliste. După terminarea 
meciului feminin de fotbal se 
vor organiza cîteva jocuri dis
tractive (cum ar fi fotbal în 
sac), demonstrații de gimnas
tică și carting. La ora 19,20, 
foștii jucători de fotbal aflați 
pe litoral vor începe o parti
dă de old-boys. In sfîrșit, d» 
la ora 20,30, primul med în 
nocturnă de anul acesta p» 
stadionul 1 Mal; Farul—Dunav 
Ruse (R.P. Bulgaria).

I

fSoniinuar» In pap. a f-Ml

Pătrundere* spectaculoasă pe temicero și din nou pol cu toată opoziția portarului oaspeților
Toto i Theo MACARSCHI

Tinerii noștri handbalîștl din nou învingători

ROMANIA (tineret)-FRANJA (tineret) 17-16 (10-9)
Una caldă, una rece, tn meciul 

de Ieri dintre selecționatele de 
handbal (tineret) ale României și 
Franței. Sau, mai bine spus, o re
priză — prima — de un apreciabil 
nivel tehnic, pe alocuri pasionantă 
și o alta — cea secundă — anostă, 
prea puțin presărată cu faze de 
handbal adevărat. In comparație 
cu întîlnirea de sîmbătă, această 
partidă a stat mal tot timpul sub 
semnul echilibrului, doar în minu
tele 14 și 15 diferența de scor fi
ind mal mare (trei goluri).

Dacă echipa noastră a Ieșit — în 
prima parte a jocului — la ofen

sivă, în schimb, formația oaspete a 
pus accentul aproape numai pe a- 
părare, folosind ce-i drept cu... 
rezultate, contraatacul. Cum apără
rile au fost omogene, greu penetra- 
bile, soluția utilizată mai mult de 
componenții celor două teamuri a 
fost șutul de la distanță (am con
semnat multe goluri frumoase rea
lizate în acest mod, ca cele al lui 
Mintiei — min. 52 —, care s-a 
înălțat „a la Gruia" șl a tras lm- 
parabil). Dar, trebuie să mențio
năm, în același timp, șl cîteva pă
trunderi de mare spectacol, fruc
tificate de Udrea, Donnet, Zamfi- 
rescu. Cu un minut înainte de fi

nal, am asistat la cea mai mare 
ocazie (ratată) a acestei confrun
tări : atacul nostru reușește să des
trame apărarea jucătorilor francezi, 
Smerea se vede liber, pătrunde în 
viteză, șutează puternic, dar acest 
foarte talentat portar care este Va- 
rinot respinge senzațional.

Au înscris ! Udrea (5), Zamfires- 
cu (4), Mintiei (2), Voinea (2), Ca
pră (2), Teacoiu șl Oroș, pentru 
gazde, respectiv Chiavus (4), Fo
yer (3), Maurette (3). Alba, Caron, 
Centanni, Challemel, Donnet. Ni- 
caise pentru oaspeți.

G. RAEȚCHI

Finalele campionatului național 
de juniori la tenis

APROAPE 200
DE CANDIDAȚI 
LA TITLURILE 
PUSE ÎN JOC

CLUJ, 28 (prin telefon). 343 de 
partide programate non-stop pe 10 
terenuri din parcurile „Municipal" și 
„Babeș“ — lată programul finalelor 
campionatului național de juniori, 
deschis astăzi la Cluj și prevăzut a 
se desfășura pe parcursul Întregii 
săptămîni. Un adevărat maraton. în 
care tinerii competitori (183) au de 
înfruntat nu numai emoțiile întrece
rii și rigorile unei cornpetițij sistem 
eliminatoriu, ci și o căldură toridă, 
nemaiîntâlnită încă în vara aceasta 
în orașul de pe Someș.

Prima zi — în care -s-au desfă
șurat numai partide de simplu mas
culin — ne-a adus, pe lingă satisfac
ția unor jocuri dinamice, și o îmbucu
rătoare surpriză : la startul finalelor 
sînt prezenti participanți din locali
tăți ce nu figurau, pină mai ieri, pe 
harta tenisului : Gheorghieni, Bocșa, 
Lupeni, Bîrlad, Constanța, dovadă 
că sportul alb acaparează zone din 
ce in ce mai largi. Citeva_ dintre re
zultate : băie(i 15—16 ani : E. Po
pescu (Constanta) — C. Ristea (Stea
ua) 6-4. 6-3. V. Szilaghi (Cluj) — G. 
Negoită (Steaua) 6-2, 6-2 ; 17—18 ani :
O. Vilcioiu (U.T.A.) — D. Mîrza (Pro
gresul București) 6-0. 6-3, L. Sper- 
neac (Reșița) — D. Baricz (Gheor
ghieni) 6-1 6-3. L. Naghi (Bocșa) —
P. Jurcan (Lupeni) 6-2, 8-6.

VOLEIBALIȘTII JUNIORI AU PLECAT LA BALCANIADĂ
Loturile de volei, juniori și ju

nioare ale țării noastre au plecat 
în Bulgaria, pentru a participa, în
tre 27 iulie și 1 august, la întrece
rile din cadrul Balcaniadei, care 
vor avea loc în orașul Lukovit.

Din lotul masculin, însoțit de 
antrenorii Marcel Șerban și Traian 
Căldare, fac parte, printre alții, 
Valentin Mocuța, Dan Ionescu, A-

lexandru Iuhasz, Marian Păușescu, 
iar din cel feminin (antrenori i 
Ion Sorbală și Ion Cristian), Vic
toria Caranda, Paula Cazangiu, An
gela Moroianu, Liliana Pașca, Leon- 
tina Mates.

împreună cu cele două loturi au 
făcut deplasarea și arbitrii Ion 
Covaci și Gheorghe Fortuna.

BOGAT SEMESTRU INTERNAȚIONAL DE BOX CAP
MECIUL CU ECHIPA
După o scurtă perioadă de odihnă șl 

refacere, puglllștil noștri fruntași tșl 
reiau antrenamentele In vederea parti
cipării la Întrecerile Internaționale din 
cea de a doua parte a anului. In 
acest scop, lotul național de seniori 
(A. Mihai, R. Cosma, C. Gruiescu, 
A. Moraru, G. Pometcu, A. Dumi
trescu, P. Nedelcea, A. Vasile, Gh. 
Ciochină, C. Cuțov, P, Dobrescu S. 
Mlhalcea, Gh. Ene, V. Zilberman. I. 
Hodoșan, I. Gyorffi, A. Năstac, H. 
Stump, I. Monea, I. Alexe, I. Das- 
călu) Ișl va stabili începînd de la 1 
august cartierul general la Snagov. 
Primul obiectiv : întîlnirea cu repre
zentativa S.U.A., la New York, în 
ziua de 29 august. Echipa pentru a- 
cest meci se va stabili în urma celor 
două meciuri de verificare pe care 
fiecare component al lotului le va 
susține pînă la 15 august.

Cu toate că în lot figurează șl A.
Dumitrescu, fostul campion european, 
tînărul Moraru a trecut în fruntea 
listei cocoșilor, datorită faptului că 
pugilistul de la Steaua, care întîm- 
plnă serioase dificultăți pentru a se
menține în limitele categoriei cocoș, 
a hotărît să evolueze pe viitor la
pană. Punctul său de vedere a fost 
acceptat de către conducerea tehnică 
a clubului și de către federația de
specialitate.

In continuarea activității competl-

țlonale a primei noastre representa
tive (după turneul în S.U.A. șl pro
babil, Canada) urmează partida re
vanșă cu echipa Franței. Medul v» 
avea loc la București sau la Reșița, 
in ziua de 25 septembrie.

Tot pe teren propriu se vor dis
puta șl cele două Întâlniri dintre se
lecționata, țării noastre și puternica 
formație a R. D. Germane. întrece
rile sînt programate In zilele de 12 
și 14 noiembrie, la București șl Plo
iești sau Galați.

La 5 decembrie, primă garnitură 
a țării noastre va susține, la Mun- 
chen, meciul cu reprezentativa R. F. 
a Germaniei.

Sezonul competițional internațional 
al anului, pentru cei mai buni pu- 
giliștl români, se va încheia o dată 
cu dubla confruntare dintre echipele 
noastre și cele ale Poloniei. Primele 
garnituri se vor întllnl în Polonia, 
iar selecționatele secunde se vor în
trece in țara noastră, la Galați sau 
Ploiești. Meciurile sînt stabilite a se 
disputa între 19 șl 21 decembrie.

Participarea la o serie de turnee 
internaționale completează programul 
internațional al boxerilor noștri se
niori. Astfel, Intre 18 și 23 august, 
la întrecerile organizate de federația 
din R.D.G., la Halle, sint Invitați și 
7 sportivi români.

La Turneul preolimplc, organizat

a Început cursul 
DE PERFECȚIONARE 

A ANTRENORILOR DE FOTBAL

La Poiana Brașov, antrenorul lotului național de baschet declari f
------------------------------------ —-------- --- —-------——

„ȚELURILE NOASTRE SÎNT* 
FORMAREA UNEI ECHIPE Șl UN LOC 
ÎNTRE PRIMELE 4 LA EUROPENE"

Baschetbaliștll echipe! reprezen
tative se află Ia Poiana Brașov. Ei 
caută In aceste zile de relativă liniște 
să acumuleze concentrarea necesară 
și forțele fizice cu carp să înfrunte 
viitoarele „furtuni” programate do 
calendarul internațional. Nu e o trea>- 
bă ușoară. Iți dai seama de acest as
pect prlvindu-le echipamentul, ud do 
efortul cîtorva ore de antrenament 
zilnic. Profităm de o pauză pentru 
a sta de vorbă cu prof. Dan Nicu- 
lescu, antrenorul echipei, și dr. Mi- 
nescu, medicul lotului.

— Care este programul temailo al
— Acomodarea jucătorilor în ve

derea viitoarelor turnee din Italia, 
acumulările fizice, tehnice și tactice, 
precum și un rodaj prealabil înaintea 
campionatului continentului.

— Pe teren sînt numeroși jucători i 
Iotul A șl multi alții de la tineret 
și juniori. Este o simplă coincidentă ?

— Nu 1 Nu este o întimplzare. 
Căutăm, pentru un viitor mai înde
părtat, formule noi primei garnituri. 
Pentru moment, patru jucători din 
echipa de tineret șl doi juniori ne 
dau cele mai sigure semne ale in
tegrării lor în națională. Cu toții 
muncim pentru formarea unei ECHI
PE. pentru un baschet mai bun, mal 
evoluat din toate punctele de vedere.

— Ce faceți, în mod concret, la 
Poiana ?

actualitate pregătirea fizică generală, 
folosind un circuit de forță, alergări 
In teren variat, tehnica individuală, 
pentru ca în prezent să punem aer 
cent pe jocul colectiv, pe scheme 
tehnico-tactlce, păstrând șl dezvoltînd 
stadiul pregătirii fizice.

— Este adevărat că baschetul do 
clasă nu este posibil fără „glganți” 
tn formație ?

— Da. și în acest sens trebuie 
spus că și gabaritul echipei noastre 
a crescut mult. în comparație cu 
trecutul. Tarău. Oțelac, Cîmpeanu, 
Dan Georgescu sînt „uriașii” noștri 
mai tineri. Jucătorii înalțl sînt foar
te utili, dar mal importantă este coe
ziunea echipei, colaborarea In joc.

— Baschetul nostru ■ revenii pe 
o linie de înaltă performantă. Care 
credeți că sini explicațiile 7

— In primul rind reconsiderarea 
relațiilor dintre jucători si în cadrul 
triunghiului jucători — medio — 
antrenor. Apoi, apariția unor jucători

M. B.
mur.. 1 "'■■■■ 1 1
fț (6ontinnare ta pap. a l-a)

CAMPIONATELE

feri a început cursul de perfecționare a antrenorilor. In prezidiu au 
luat loc tehnicienii recunoscuți din fotbalul nostru, tn bănci, cei ce 
răspund de soarta echipelor. Iar la inttlnirea lor, n-a lipsit nici aparatul 
de filmat, pentru depistarea greșelilor din foc.

Fotografii de Dragoș NEAGU | 

IN JOCUL ECHIPELOR NOASTRE 
PERSISTĂ ÎNCĂ MULTE CARENȚE 
— lată doar una din concluziile primei zile de dezbateri

Ieri dimineață, la centrul da la 
Complexul sportiv „23 August* 
din Capitală, l-am reîntllnlț pa 
cel mal buni antrenori d» fotbal 
din țara noastră.

Ca la flecar» început d» sezon 
eompetițlonal, ți acum Federația 
română d« fotbal șl Colegiul cen
tral al antrenorilor organizează 
cursul do perfecționare a’ antre

norilor divizionari A. la care in
vită șl pe alțl tehnicieni. Mal 
bine zis e vorba de un schimb de 
experiență, menit să ducă la îm
bunătățirea acestei activități, a

Constantin ALEXEV

(Continuare în pag. a 3-a)

NAȚIONALE DE ATLETISM lN PERSPECTIVA
— Lucrăm de trei ori pe zi. La 

început s-a impus reacomodarea cu 
efortul, apoi, treptat, au intrat în

„Unu la unu“ ca la meci oficial. 
Este vorba, însă numai de un joc 
de pregătire, mai bine zis de un 
meci-școală arbitrat de antrenorul 
Dan Niculescu.

DE AFIȘ,
POLONIEI
Intre 11 șl 17 septembrie, la Mfln- 
chen, federația noastră de speciali
tate va trimite — potrivit invitației primite 
reprezentanți la categoriile semlmuscă, 
pană, ușoară și grea.

Pentru marele turneu Internațional 
ce se desfășoară in flecare an, la 
Berlin, In capitala R.D.G., Intre 6 șl 
10 octombrie, au primit invitații 8 
puglllștl români, la categoriile : seml
muscă, muscă, cocoș, pană, semi- 

ușoară, ușoară, mijlocie mică și grea.
La competițiile organizate în U.R.S.S., 

la Minsk (13—18 octombrie) și la
Leningrad (8—12 noiembrie). vor 
participa 4 șl, respectiv. 5 boxeri 
români. Categoriile n-au fost încă 
stabilite.

„Turneul Prietenia", la care parti
cipă tinerii boxeri din țările socia
liste, va fi organizat în acest an de 
federația cubaneză, la Havana, între 
16 și 23 noiembrie. Numărul și nu
mele sportivilor noștri care vor lua 
startul la aceste întreceri n-au fost 
încă stabilite.

In fine, selecționata de juniori a 
țării noastre va face deplasarea in 
R.D.G. pentru a-șl disputa întâietatea 
cu reprezentativa similară a țârii 
gazdă. Tinerii noștri puglliștl vor sus
ține două meciuri, între 3 și 8 no
iembrie.

EUROPENELOR DE LA HELSINKI $1 J.0. DE LA MUNCHEN

AVEM CI TI VA 
PERFORMERI

DE MARE VALOARE,
DAR SI MULTE PROBE

9

FĂRĂ ACOPERIRE
Dinamo a cucerit cel mai mare număr de titluri 
Speranțele se îndreaptă din nou spre 
lotul feminin
La băieți, puține certitudini

Un prea mare decalaj valoric Intre 
performeri si masa celorlalți concurenți

Sîmbătă șl duminică, în cela două 
zile ale campionatelor nationals, am 
avut prilejul să asistăm la o Inte
resantă și instructivă trecere în re
vistă a atletismului românesc. Luind 
în considerare numărul mare de par
ticipanți — peste 400 — și valoarea 
unora dintre protagoniști, putem a- 
firma — Intr-o primă concluzie — 
că atletismul românesc este în evi
dent progres. Poate nu atît de spec
taculos, poate nu atît de rapid cit 
l-am dori, dar rsal. palpabil.

în întrecerile de pe stadionul Re
publicii au fost puse în joc 32 de 
titluri. în probele feminine și mas
culine. Ele au fost cucerite de repre
zentanții următoarelor cluburi și aso
ciații sportive :

1. Dinamo București 9
2. Steaua București 8
3. Rapid București 7
4. Metalul București 2
5. Flacăra Suceava 1
6. Progresul Suceava 1
7. Inst. Ped. Tg. Mureș 1
8. C.A. Mediaș 1
9. C.S.M. Cluj 1

10. C.A. Roman 1

Neacceptind dis
puta prin... co
respondență, Ca
rol Corbu pleacă 
la Helsinki hotă- 
rit să tranșeze 
in favoarea sa 
duelul direct cu 
Saneev.

Așadar, «ucevenll apar pa lista 
campionilor cu două titluri (ambele, 
mari surprize : Constantin Grlgoraș 
— «uliță șl Valentina Cloltan — 
greutate). Este singura realizare re
marcabilă a provinciei... După cum 
se poate vedea, și aceste campionate 
au fost dominate de reprezentanții 
Capitalei. In timp ce ei au cucerit 
26 de tltlyrl, restului țării l-au reve

nit doar 8. Desigur, se vor cerceta 
certificatele de naștere ale campionilor 
Șl se va descoperi că unii dintre ei 
s-au născut la multe sute de kilo-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

Disputate cu puțină vreme înaintea campionatelor europene de la 
Helsinki, naționalele de atletism de pe stadionul Republicii au 
constituit pentru tehnicieni, antrenori, spectatori și ziariști un 

prilej de a-și verifica opiniile în ceea ce privește valoarea sportivilor 
noștri fruntași, de a întrezări șOAsele lor de progres pînă la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen. Concluzia generală este că ne bazăm din 
nou, pe un lot de autentici performeri, de talente excepționale, în care 
predomină elementul feminin. Față de anii treculi, griioui fruntașilor 
s-a mai mărit puțin și progresul este de natură să bucure.

Rămîne însă în vigoare o problemă mai veche. Aceea a decala 
jului valoric — uneori foarte mare — dintre vîrfuri și masa atleților 
Evident, se impune o mai asiduă activitate de pregătire — îndeoseb 
in centrele provinciale — a atletelor și atletilor din probele deficitare 
un mai puternic accent pe producția de performeri din mediul școlai 
și universitar. Privind în perspectivă — și acționînd ca atare — profe 
soni și antrenorii care lucrează în atletism vor putea să asigure nu 
numai schimbul de ștafetă al actualilor fruntași, ci și o creștere qene- 
raia, valorica, a atletismului românesc.



LA GURGHIU, ÎN TABĂRA C.C. AL U.T.C

300 DE ELEVI AU PRIMIT ÎNVESTITURA CANDIDATELE
LA DIVIZIA B

DESEMNAT

ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID
(Urmare din pag. 1)

DE CAVALERI Al FLUIERULUI®ee
/ CIȘTIGATOARELE

© întrecerea celor 30 000 de șahiști @ Lecții la nivelul I.E.F.S. ® Cîteva 

completări utile in programul tabelei © Cursul experimental nu inseamră

Aurel Lu-
Gheorghiță

(baschet)

decit începutul...
De la Tg. Mureș, orașul trandafi

rilor, și pînă la Gurghiu, ținta călă
toriei noastre, le poartă o panglică 
șerpuită de beton, 
trăinicia ei. Relieful 
nile metamorfoze : 
crete ale cîmpiei le 
ridicări ale scoarței, 
care trădează 
Si aerul esle 
ghiul iți va apare aproape intempes
tiv, ascuns după o lizieră de păduriș 
iinăr, care continuă mai sus. către 
patria multiseculară a molidului, la 
Lăpușna. de acolo de unde harnicii 
meșteri din Reghin își primesc ma
teria 
tiler 
care 
totul 
cu multă grijă pentru simetrie și co
lorit, oamenii cu frumusețea portu
lui lor. Dominante apar clădirii? Li
ceului silvic, ..statul major” al tabe
rei C.C. al U.T.C.. cu o salbă de con
strucții din rindul cărora nu lipsesc 
o sală de sport și un club. Iți atrage 
atenția. în plus, modul cum este 
valorificat fiecare petecul de pă- 
mint, de la culturi înscrise în proce
sul de învățămint la amenajări spor
tive aproape pentru toate discipli
nele. Tot ce ni se înfățișează ochilor 
poartă amprenta pasiunii prof. ing. 
Cosma Gliga, directorul liceului, un 
om care, ni se spune, ar accepta mai 
degrabă să i 6e taie o mină decit ca 
cineva să atenteze la armonia lucruri
lor sălășluite cu atita migală.Prof. ing. 
Cosma Gliga este, din descrierea oa
menilor, un fel de Mucius Scevolla 
contemporan. Și primul regret trăit 
Ia Gurghiu a fost acela că nu l-am 
putut cunoaște pe acest minunat 
gospodar decit indirect, prin măr
turii convingătoare de dăruire unei 
cauze scumpe nouă, tuturor — creș
terea și educarea complexă a tinerei 
generații.

admirabilă prin 
suferă neconte- 

ondulațiilor dis- 
iau locul treptat 
tot mai semețe, 

apropierea muntelui, 
ceva mai tare. Gur-

primă pentru construirea zvel- 
caiace

face obiectul popasului nostru, 
este primitor : casele construite

și canoe. In așezarea

Acolo la Gurghiu, la poalei? mun
telui cu același nume. C.C. al U.T.C., 
prin secția Sport-turism. a dat via
tă (greu de știut a cita oară, în ul
tima vreme) încă unei initiative fru
moase : a organizat — experimental 
o tabără de instruire pentru elevi- 
arbitri. Cei aproape 300 de tineri, 
reprezentanți ai unor școli profesio
nale și licee de toate gradele au 
găsit in tabără condiții excelente pen
tru a da curs dorinței lor. de a fi nu 
numai sportivi de irunte, ci și cola
boratori apropiați ai profesorilor de 
educație fizică, in calitate de organi
zatori de competiții și arbitri.

Tabăra de la Gurghiu a avut drept 
intermezzo finala concursului repu
blican de șah rezervat elevilor. 80 
din cei peste 30 000 de elevi șahiști 
s-au angajat 
bilă în care 
făcut rabat 
și măiestrie.
Gabriela Savcenco. și un băiat din 
Galati, 
fericiUi 
Mulți alti 
strat însă 
sele unor

într-o dispută admira- 
nici unul dintre ei n-a 
la talent, ingeniozitate 
O fată din Hunedoara,

Petrieă Dăscălescu au fost 
laureati ai concursului, 
elevi și eleve au demon- 
calităti car? confirmă șpu- 

. oameni priceput! în ma
terie. Și anume că șahul are în rîn- 
dul tineretului nostru valori inestima
bile. Luați aminte...

Deși tabără de instruire, totuși 
programul a fost astfel alcătuit, in
cit participantii n-au simtit nici 
un moment apăsarea... scolastică. 
Dimpotrivă, lecțiile teoretice de atle
tism, baschet, fotbal, handbal și 

volei s-au armonizat perfect cu cele 
practice, în care cursantii au apărut 
în postura de aulentici sportivi sau 
— cum s-a intimplat la întrecerile 
Spartachiadei taberei — ca arbitri. 
Rezultatele ? Peste așteptări. Capa- 
citat’a de însușire a materialului 
predat a impresionat in unanimitate, 
elevii făcînd dovada unei adevărate 
arfe în ipostaza de cavaleri ai fluie-

rului. Lectorii universitari 
pan (atletism), Socrate 
(volei) și loan I’ătruțiu 
ne-au dat să înțelegem că absolven
ții cursului de arbitri de la Gurghiu 
vor face față onorabil unor campio
nate de calificare și 
și de juniori, materia 
gența de la seminarii și 
tice fiind totdeauna ia 
tutelor superioara de 
Abia așteptăm să consemnăm in di
rect aceste aprecieri.

Viața de tabără a avut cîteva 
completări la fel de utile și de 
plăcute totodată. Elevii, dînd curs 
propunerii unora dintre ei, au ame
najat cîteva terenuri de sport în ca- . 
di ul a 6 dimineți de muncă patrio- 
lică. Ei au făcut excursii la Sovata 
(45 km) și Homorod (110 km), au sus
ținut întreceri sportive cu colegii lor, 
au drumețit în jurul Gurghiului. Și 
un alt fapt care nu poate trece neob
servat : după lectura propunerilor 
de măsuri făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, 
d? educare marxisl-lcninistă a mem
brilor de pari id, a tuturor oamenilor 
muncii, in tabără s-a creat un pu
ternic curent de opinie in sprijinul 
acestui important document de partid, 
concretizat prin dorința unanimă de 
a învăța cîntece patriotice, de a ma
nifesta o și mai mar? preocupare 
față de disciplină, ținută corporală 
și vestimentară. Faptul 
n-a fost semnalat nici 
batere de la disciplină 
loarea de mesaj pe 
secretarului general al 
avut în conștiința tinerilor prezenti în 
tabăra de la Gurghiu.

Cei 300 de elevi-arbitri vor fl, 
din toamnă, o dată cu noul an școlar, 
principalii colaboratori ai profesori
lor de educație fizică, al comitetelor 
U.T.C. dtn municipii șl orașe, la or
ganizarea unor cursuri de arbitraj 
asemănătoare, proiectate pe plan lo
cal. Pe această temă de 
actualjtate ne propunem 
nim.

divizii școlare 
predată, exi- 
lecțiile prac- 
nivelul insti- 

specialitate.

că în tabără 
un caz de a- 
ilustrează va- 
care cuvîntul 
partidului l-a

stringentă 
să reve

Tiberiv STAMA

a. atletism CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare 

din pag. 1)

metri d? București. Este un fapt 
real. Aceasta nu scuză însă cu ni
mic plutonul numeros al antrenorilor 
care activează in diferite orașe ale 
țării. Cum nu există scuză valabilă 
pentru profesorii și antrenorii din 
institutel? de învățămint superior, 
slab reprezentați la festinul campio
nilor.

Poate să pară prea aspră această 
judecată. Antrenorul emerit Elias Ba
ruch — un sentimental... înrpit -— 
n? sugera, de pildă, sâ prezentăm o 
statistică a repartiției 
primelor 6 locuri din 
Ar fi fost poate utilă 
semna dezvoltarea de 
tismului, dar nu și pe c?a dc per
formanță. Aceasta pentru că dacă la 
unele probe (puține) avem cile 2, 3 
sau chiar 4 performeri, la altele nu 
avem, din păcate, nici unul. Or, dis- 
cutind situația atletismului nostru 
de performantă, a producției sale 
înaintea Campionatelor europene de 
la 
tru 
nu 
tea 
de

geografice a 
fiecare probă, 
pentru a con- 
masă a atle-

Helsinki și, in perspectivă, pen- 
Jocurile Olimpic? de la Miinchen, 
ne putem extinde — în majorita- 
cazurilor, din păcate — dincolo 

locul I.
Așadar, recentele campionate na

ționale au scos în evidență cîțiva 
sportivi. în primul rind. Cornelia Po
pescu ar trebui să primească trofeul 
pentru cea mai valoroasă performan
ță. Cu 1,87 m — deși intre timn aus
triaca Gusenbauer a obținut 1,90 m — 
•?a pleacă la Helsinki însoțită de șan
se și speranțe chiar pentru titlul eu
ropean. După ea. la săritura în înăl
țime. deocamdată nu se arată nimic 
la orizont. Valeria Bufanu — 13,1 
la campionate și. in acest sezon. 13,0 
— se află In plutonul fruntașelor 
probei de 100 mg pe continent. Este 
absolut cert că, intr-o companie va
loroasă, rapidista poate coborî sub 
13,0 și poate chiar sub recordul na

țional (12,9). Și la această probă, ur
măritoarele sint departe, am putea 
spune ca ie desparte d? recordmenă 
.. .un gard. I ară indoialȘ. grupul 
valoros al atletismului nostru feminin 
este cel al discobolelor. Cvartetul 
Menis — Manoliu — Cataramă — 
Ionescu are o bună valoare interna
țională.
concurs au fost vitrege . (organizatorii 
au programat proba la o oră tirzie, 
apoi au aminat-o cu incă o jumătate 
de oră deși atletele se încălziseră 
pentru ora cbnsemnată rn program), 
ele au reușit totuși sâ probeze evi
denta ascensiune in care se afla. Ar
gentina Menis (61,08). Lia Manoliu 
(00,68) și Olimpia Cataramă (00,50) 
se numără — cu performanțele lor 
cele mai bune din acest sezon — 
printre primele 10 din Europa și este 
posibil (dorim aceasta) ca una sau 
chiar două dintre ele că urce .pe po
diumul de la Helsinki. Ileana Silai, 
cu o suită de performanțe excelen
țe. puțin obosită la aceste finale, ră
mine o speranță a atletismului nos
tru la fiecare mare întrecere inter
națională. în proba de 800 m ea are 
incă resurse pentru ameliorarea celei 
mai bune performante românești 
(2:01,6 — realizată chiar în acest an), 
pentru coborirea sub granița celor 
două minute. Absentă de la întreceri
le de pe stadionul Republicii, Viori
ca Viseopoleanu rămine una dintre 
vedetele veritabile ale săriturii 
lungime. Sperind 
gust va alunga 
de la Budapesta, 
ei la îmbogățirea 
a atletismului nostru. Cam acesta este 
bilanțul în probele feminine. E mult? 
In nici un caz. E puțin ? Nici o ast
fel de concluzie nu se poate trage. 
Mai firesc este să spunem că lotul 
feminin și-a făcut totdeauna datoria 
la marile competiții, cucerind titluri 
olimpice și europene, dar că în majo
ritatea cazurilor între performeră 
și restul plutonului există un mare 
decalaj, prăpastie chiar. Ce se

Deși sîmbătă cotjdițiilș de

ale săriturii în 
că pînă la 10 au- 
urmele accidentului 
contăm pe aportul 
colecției de medalii

Cinci echipe feminine și tot atîtea 
masculine și-au disputat Ia Lugoj și, 
respectiv, Caransebeș, cele două locuri 
vacante din divizia B.

La Lugoj, unde au participat Con
fecția București, Orizontul Bacău. 
Voința Făgăraș, Voința Craiova și 
Vulturii Textila Lugoj, în urma unor 
dîrze dispute, ne primele două locuri 
s-au clasat voleibalistele de la Ori
zontul Bacău și Confecția București, 
care vor activa in campionatul viitor 
în divizia secundă.

La 
rești 
s-au 
rora 
listul .... 
participa la campionatul diviziei B, 
1971—1972.

Caransebeș. Locomotiva Bucu- 
șî Constructorul Caransebeș 
clasat înaintea formațiilor Au- 
Bacău, Voința Reghin și Texti-
Pitești, obtinînd dreptul de a

FARUL

SELECȚIONATA TEHERAN 12-8
CONSTANȚA, 25 (prin telefon). — In 

ultima partidă susținută in țara noas
tră de către reprezentativa de box a 
Teheranului, oaspeții au întîlnit echipa 
locală. Farul. La capătul unor întreceri 
echilibrate, gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 11—9. Unele „erori" de 
arbitraj care au favorizat pe boxerii 
localnici, au viciat scorul final. Iată 
rezultatele în ordinea categoriilor : M. 
Iuseim b.ab. II H. Salmstanl (rănit în 
urma unei lovituri cu capul, boxerul 
iranian a fost oprit de medic), O. Ba
dea m.n. H.‘ Aghae, M. Dumitrașcu b. 
k.o. III M. Bahmane, P. Manole m.n. 
A. Sadeghee, A. Iliescu m.n. S. Mon
ta red, A. Simionescu b.ab. II H. Nah- 
ruodee, V. Filip b.p. A. Ghasemee. P. 
Pîrvu m.n. M. Hoviatdoust. Al. Gheor- 
ghe p. dese. II A. Andavee, Al. Cioro- 
ianu p.p. M. Hajrasuolee.

Liviu BRUCKNER, coresp.

pogte face ? îi solicităm p? antrenori 
sâ răspundă la această dificilă între
bare.

Situația în probele masculine, deși 
mai bună ca altădată.' rămine totuși 
complicată. In alara lui Carol Corbu 
(la triplusalt). nici un alt concurent 
nu oferă certitudini. Fără îndoială, 
se poate vorbi de săritorii în lungi
me (în acest sezon : Jurcă (.85, Să- 
rucan 7.84, Zaharia 7,73), ds sprinteri 
(la 108 m : Munteanu 10,2. Szabo 
10,2). de Orfan la 3 090 m obstacole 
(aflat eu 8:35.2 printre primii 10 eu
ropeni), de decatlonistul Bogdan, de 
huMlerul Suciu (13,9 pe HO mg), de 
săritorii in înălțime Serbau loan și 
Csaba Dosa (ambii cu 2,11) și, poa
te. si de alții, dar in cele mai multe 
cazuri performanțele de virf n-au 
fost confirmate. Nu este, desigur, un 
motiv pentru a-i exclude din discuția 
privind participarea la europene, dar 
nu există nici argument? 
să oblige la o 
Aici

forte care 
înscriere automată, 

au cuvîntul tehnicienii federa
ției, antrenorii și sportivii respectivi, 
care trebuie să judec? — în cazul 
primilor : perspectiva. în cazul se
cunzilor și terților : starea fizică, uti
litatea confruntării, posibilitatea obți
nerii vîrfului de formă sportivă la 
data startului de la Helsinki.

Din această sumară discuție r-- 
iese clar că mai puțin de jumătate 
din actualii campioni au performan
te care să le asigure participarea la 
campionatele europene (dacă Miln- 
ch?n-ul ar fi fost programat anul 
acesta, numărul celor apti să ne re
prezinte ar fi fost și mai mic). Re- 
petînd faptul că atletismul românesc 
a realizat în ultima vreme un pro
gres evident, nu putem omit? faptul 
că actualele campionate naționale au 
scos în evidentă și realitatea că exis
tă un mare rmmăr de probe defici
tare. că ritmul progresului este une
ori prea lent, că la un anume mo
ment (cerut) sînt putini cei care pot 
da maximum de randament. Sînt lu
cruri asupra cărora trebuie reflectat.

CEA MAI BUNA EDIȚIE!...
9.

Campionatul republican de caiac- 
canoe rezervat juniorilor mici, 
mari și tineretului, a fost apreciat 
—- unanim — de către specialiști 
ca o reușită. Intr-adevăr, între
cerea, prin valoarea rezultatelor 
înregistrate, s-a „clasat" în acest 
an în fruntea tuturor edițiilor des- 

Lucru fireSc 
în vedere 

Dîba 
, lă

' fășurate pînă acum, 
dacă, bunăoară, avem 
cursa talentatului Vasile 
(Delta Tulcea) la K 1 500 m, 
niori 1 (1:54,1) sau evoluția ste-
listei Maria Ivanov la K 1 — 500 m 
(2:12,0), timpi prin care, cu ani in 
urmă, seniorii își îndeplineau (poate 
cu o zecime, două, în minus) nor
mele de maestru al sportului !...

Da, au crescut — la propriu și 
la figurat — viitorii ași ai padelei 
șl pagaei noastre, 
din totdeauna — 
tinerească, Steaua 
și-a mai

In această — 
dispută apriga, 

...____ și Dinamo nu
Ța’ mai ’ împărțit primele locuri, 
provincia cea însetată de victorii 
a răzbit bătînd - m
poarta performanței și acum a o- 
cupat poziția 2 în clasamentul ge
neral, prin băieții de la Pes
carul Tulcea, adică prin tineri] 
antrenați de Timofei Lipalit. Sa 
nu punem, însă, punct acestui ca
pitol. Steaua și-a păstrat și anul 
acesta locul I în clasamentul sec
țiilor fruntașe iar Dinamo — cu 
tot locul IV ocupat pe ansamblul 
campionatului — a realizat cele 
mai multe victorii.

Calificativul de „cea mai bună 
ediție" sc referă, desigur, și la nu
mărul mare de pârtiei panți (aproa
pe 500 de tineri înscriși pe listeie 
de concurs), la faptul cil întrecerea

CU îndîrjire Ia

reunit la start reprezentanți a 
peste 20 de asociații și cluburi 
sportive din întreaga țară și în 
sfîrșit, la interesul pentru acest 
mare concurs dinaintea apropiate
lor campionate europene de juniori 
pe care le vom găzdui luna vii
toare. Lotul, se apreciază, a dove
dit la republicane că este pregătit 
pentru a lua startul în importanta 
competiție de care vorbeam. Cu 
mici „retușuri", desigur făcute din 
mers, cu aceeași preocupare și se
riozitate la următoarele antrena
mente.

„Cea mai bună 
privind și evoluțiile 
cu pasionantele lor 
m, ou nemăsuratele 
energie, cu frumoasele rezultate ob
ținute. Este vorba de Radu Șofran 
(Clubul sportiv școlar), învingător 
în proba de K1 (1:59,8). de colega 
lui de club, eleva Stela Moldoveanu, 
cîștigătoarea cursei de K 1 (2:16,0
— cu mai puțin de 16 secunde 
înaintea principalei ei adversare), 
de ambițiosul Ștefan Parmac (Stea
ua) 2:18,4 în întrecerea de C 1 ș.a. 
Cuvinte de laudă și despre spor-

edi(ie‘‘, firește, 
juniorilor mici, 
dispute pe 500 
lor resurse de

tivii de la Victoria Tr. Severin (cea 
mai tinără secție de caiac-canoe din 
țară afiliată la federația de specia
litate abia luna trecută și, totuși, 
prezentă la aceste finale), despre 
cei „12 magnifici" ai Rapidului 
(secție renăscută) din care 11 i-am 
văzut în întrecerile finale, despre 
caiaciștii și canoiștii de la Clubul 
nautic universitar București pregă
tiți, în acest sezon, de mereu tînă- 
rul Stavru Terxlorov.

Două cuvinte la adresa 
lui. ale cărui curse au 
campionatul. D. Muntcanu 
s-a evidențiat din nou în 
CI—1000 m, cîștigînd întrece?ea cu 
liievici (Steaua), iar Paulina Humă 
(victorioasă la K1—1000 m) a rămas 
aceeași caiacistă imbatabilă, cu fi
niș puternic, impresionant.

Așadar, o întrecere reușită 
toate punctele de vedere — 
mai bună ediție de pînă acum 
cestor adevărate festivaluri 
tice — campionatele republicane de 
caiac-canoe ale juniorilor și tinere
tului.

tinere tu- 
încheiat 

(Dinamo) 
proba de

din
cea 

a a- 
nau-

Vasile TOFAN

„Criteriul Olimpic
Astăzi, pe noua pistă a lacului Snagov 

«e va da startul intr-o nouă competi
ție nautică de amploare : „Criteriul o- 
limpic“ la caiac-canoe. Concursul se a- 
dreseașă tuturor categoriilor de spori ivi 
Bl programează următoarele șapte pro
be : K 1, K 3 — 500 m (femei), K 1, K 2, 
K 4. C 1 și C 2 — I 000 m (bărbați). In 
pflma zl a întrecerii, particjpanțll își 
vor disputa intîietatea în cadrul curse
lor din serii și recalificări, urmînd ca 
Miuie dimineață sa evolueze In finale.

torul, Dinamo, Politehnica, Steagul 
roșu, Voința);

• Tntîlniri cu vechi militanți ai 
partidului :

• Vizitarea de muzee și locuri 
istorice, monumente și expoziții, 
în Brașov sau alte localități (Trac
torul).

• Demonstrații ale sportivilor în 
întreprinderi, instituții, în locuri 
de agrement ca Noua, Răcădău etc. 
(Tractorul, Voința).

• Expuneri lunare din lupla 
partidului, în secții sportive sau 
tabere școlare (C.J.E.F.S., Tractorul, 
Voința, A-S.A.).

• Organizarea 
„Educația sportivilor1 
sului public „Cine 
educația sportivilor" 
Brașov).

• Prezentarea unei 
Sportul brașovean 1944—70 — 
sublinierea comparativă a practi-. 
cării sportului în trecut și prezent 
— în cadrul „Simpozionului gene
rațiilor" (C.J.E.F.S.).

simpozionului 
■" și a proce- 

răspunde de 
(C.J.E.F.S.

monografii
cu

MUNCA PATRIOTICĂ
Educația prin muncii este un 

adevăr și o realitate care nu mai au 
nevoie de argumente pentru a fi 
demonstrate. Ea este o permanență 
în ridicarea conștiinței tineretului. 
Nici cluburile sportive n-au 
omis-o. Se preconizează i

• Activitate susținută pentru 
crearea complexului sportiv de la 
Dîrste (Politehnica).

• Amenajarea a două terenuri 
de volei, a unuia de tenis de cîmp 
și a unei popicării 
(Tractorul).

• O zi de muncă 
toți sportivii la una 
județene (Dinarno).

• Terminarea construcției tram
bulinei de Ia Rîșnov (Dinamo).
• Angrenarea tineretului — în co

laborare cu U.T.C. — pentru crea
rea de baze sportive simple în car
tiere (C.J.E.F.S.).

• Consolidarea bazei sportive de 
sub Tîmpa (Voința).

• înfrumusețarea sălii și a sediu
lui asociației (A.S.A.).

cu 2 piste

patriotică cu 
din C.A.P.

CÎT MAI MULTI TINERI 
PE STADIOANE

Dacă se fac eforturi .pentru lăr
girea și consolidarea bazei mate
riale, înseamnă că tot mai mulți 
tineri trebuie să vină pe stadioane, 
să se fortifice, să se călească, să 
se formeze ca cetățeni, fiindcă 
sportul reprezintă un important 
mijloc de educație- Tocmai de a- 
ceea, cluburile brașovene și-au cu
prins în planuri prevederi cantita
tive 
spre , .............. ,

® Atragerea copiilor salariaților 
spre 
și juniori ; intrare gratuită pentru 
elevi la competițiile clubului 
Tractorul.

de mobilizare a tineretului 
mișcare și exercițiul fizic t

sport prin centrele de copii

CONFERINȚĂ DE PRESĂ PE TEMA TETRATLONULUI
ATLETIC INTERNATIONAL AL PRIETENIEI

Luni la prînz, la sediul Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor, a avut loc o conferință de 
presă dedicată Tetratlonului atletic 
internațional al prieteniei. Confe-

• Accesul liber al elevilor pe ba-* 
zele complexului
• Organizarea 

tural-sportive, în 
de agrement ca 
(Tractorul, Voința).

• Activitate susținută 
curmarea manifestărilor 
mopolitism, a exagerărilor de ținută 
vestimentară și capilară, de repri
mare a atitudinilor huliganice ale ■ 
sportivilor și spectatorilor, 
renurile de 
(C.J.E.F.S., 
A.S.A.).

sportiv Dinamo.1 
de duminici 
parenri

Noua,

sport și in
Dinamo,

și locuri' 
Răcăilău

pentru 
de cos-

p» te- 
afara lor.

Tractorul,

★

Desigur, materialul 
poate prezenta în

de față nn 
i totalilaic 

organizațiilor 
Am spicuit)

prevederile 
sportive brașovene, 
dintre ele cîteva, cele mai semnifi
cative și mai importante. Ele re
prezintă pentru viitor un program 
de 
de 
de 
De 
tui 
proape, C.J.E.F.S., cluburile și aso
ciațiile sportive brașovene sînt con
știente de importanța misiunii ce le-a 
fost încredințată, de răspunderile 
care le revin și, sub conducerea co
mitetului județean de partid, se an
gajează hotărît, alături de toate 
celelalte organizații, întreprinderi 
și instituții județene pentr» tra
ducerea integrală în fap(e a poli
ticii partidului în acest important 
domeniu de activitate.

acțiune, o obligație de onoare 
a forma oameni adevărați, cadre 
nădejde ale țării și partidului, 
aceea, traducerea în viață a aces- 
program trebuie urmărită în dea-

INTRANSIGENȚĂ FAȚĂ

DE INDISCIPLINĂ!rința a fost prezidată de Mihai 
Negulescu, redactor șef al revistei 
„Cutezătorii", secretar general al 
comitetului de organizare a Te
tratlonului atletic internațional al 
prieteniei. Au fost făcute unele pre
cizări în legătură cu Conferința 
internațională care începe marți di
mineața și în cadru] căreia vor fi 
luate în discuție probleme legate 
de statutul competiției. Va fi abor
dat de asemenea proiectul Olimpia
dei copiilor, acțiune sportivă de 
amploare care ar urma să fie inau
gurată în anul 1974.

Cu prilejul conferinței de presă, 
reprezentanți ai unor publicații 
pentru copii din țările participante 
(IJ.R.S.S, Polonia, Ungaria, R.D.G., 
Bulgaria. Cehoslovacia, Mongolia, 
Franța, Finlanda) au prezentat in
formații legate de pregătirile pen
tru ediția jubiliară (a XV-a) a Te
tratlonului atletic internațional al 
prieteniei, programat sîmbătă și du
minică la București.

Constantin Melnic, exclus 
din lotul național de judo 
In aceste zile, totul de judo 

— seniori — a) țării noastre se 
pregătește intens in vederea par
ticipării la competiția internațio
nală „Cupa Bulgariei", care va 
avea ioc la sfîrșitul acestei sap- 
tămîni, la Sofia. Juniorul Cons
tantin Melnic (Rapid București) 
fiind apreciat pentru rezultatele 
sale sportive din acest an (cam
pion republican de juniori și lo
cul III la seniori) a fost Inclus 
tn iotul național al seniorilor. 
Ieri, însă, ni s-a adus la cunoș
tință că Melnic a fost exclus 
din lot pentru indisciplină, spe
răm că din acest exemplu vot 
învăța șl alți sportivi certați cu 
disciplina.

Luni au continuat sa sosească la 
București reprezentanții cluburilor uni
versitare de peste hotare care urmea
ză să ia parte la turneul Internațional 
dotat cu „Cupa Institutului de construc- 
țil“. Au venit pînă acum 15 jucători șl

Lt nul dintre performerii campionatelor naționale a fost fi rapidistul 
Ion liățoi care a îmbunătățit cu o zecime de secundă (50,8—50,7) recor
dul în proba de 400 m. g.

NAȚIONALA DE JUNIORI

NU VA MAI FI ULTIMA DIN
Reprezentativa de juniori a «o/na- 

nlei a participat, zilele trecute, la un 
turneu internațional găzduit de ora
șul bulgar Blagoevgrad, turneu care a 
constituit prima (și singura) verificare 
a sportivilor noștri in vederea cam
pionatului balcanic de la Izmir (4—a 
august). Basohelballșlll români au ce
dat în fața echipelor Bulgaria A (64— 
fiii) șl Cehoslovacia (54—60), au învins 

(73— 
(1. Bul- 

România, 
am

G.

rtat în fața echipelor Bulgaria 
fi6) și Cehoslovacia (54—60), a» 
formația secundă a țări) gazdă 
45). clasîndu-se pe locul III ' 
garia A, 2. Cehoslovacia, 3.
4. Bulgaria B). La înapoiere, 
licitat antrenorului principal 
raleu (care a condus, împreună 
V. Mureșan, pregătirile lotului) 
nunte asupra acestei întreceri.

— Turneul a constituit o foarte u- 
tilă verificare — ne-a declarat prof. 
G. Cltiraleu — deoarece ani intilnit 
cliipe deosebit de valoroase. Tinerii 
noștri sportivi, aflați la primul test 
internațional din acest an, au evoluat

so- 
Chi- 

eu 
amă-

BALCANI!
meci la meci. Intre 
partidei cu Cehoslova- 

compa- 
a fost 

în 
bas-

... , ..., i
ritmul unei întreceri internaționale. De 
altfel, trebuie să precizez cft întîlnirea 
cu Bulgaria A a fost pierdută la limi
tă, în ultimele secunde. In general, 
sînt mulțumit de evoluția tuturor ce
lor ‘ '■ ' "*
că, 
nu 
în 
ce» patru ediții ale competiției, 
performanță a naționalei de jumuarc, 
ciștigătoare a titlului, constituie un real 
stimulent șl pentru echipa de băieți, 
hotărită să aibă o comportare onora
bilă.

mai bine de la 
repriza întîi a 
cia ș] ultimul joc, susținut în 
nia selecționatei a a Bulgariei, 
o deosebire radicală, care a scos 
evidență acomodarea treptată a 
(helbaliștilor români cu atmosfera

13 jucători folos.fi și am încredere 
de data aceasta, jucătorii 
se vor mai clasa pe ultimul 
ierarhia reprezentativelor 
așa cum s-a petrecut la

români 
Ioc 

balcani- 
ultimele 

Frumoasa 
junioare,

— d. St. —

ȚELURILE NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

tineri înalți. care sint 
re de baschetbaliștii 
Această simbioză este 
lului nivel. Se știe, 
fără alții nu pot obține performanțe. 
Pe fondul acestor relații am realizat 
ceva — calificarea pentru europene 
— și sperăm în continuare mai mult. 
Crezul nostru este : formarea unei 
„echipe”, cu bună atmosferă, de în
țelegere și colaborare între jucători, 
și un loc între primele patru echipe 
ale continentului. Pentru 
cim, cum niciodată pînă 
mai făcut-o.

— Concepeți baschetul 
monstrație de fantezie și

puși in valoa- 
cu experiență, 
secretul actua- 
acum. că unii

asta mun- 
acum n-am
ca o (le- 
neprevăzut

După o cursă pasionantă, acostează la ponton echipa jul V Petrenco — I Cîșleganu (Dunărea Calafi), câști
gătorul piobei de C2 — 1 000 m, juniori 1 Foto: V UAGEAC

sau urmăriți o concepție mai elabo
rată, cu faze pregătite și însușite, deci 
un jov mai construit ?

— în baschetul de azi nu mai pu
tem sta la dispoziția purei inspirații. 
Este firesc să ne pregătim în func
ție de jucătorii pe care ii av?m la 
îndemină și să îmbinăm fantezia cu 
experiența, inspirația cu schema tac
tică repetată. Ne propunem deci o 
tactică d? bază în care fantezia ju
cătorilor să nu se simtă frinată.

— Care este starea de 
cum sint acceptate rigorile 
bere de pregătire ?

— Condițiile climatice și 
zatorice superioare ne arată 
10 2iIe . T.. 0 evidentă îmbunătățire 
a capacității d? efort, lucru care re
zultă din comportarea la antrenament 
și din testele de apreciere practicate 
in mod sistematic. Sănătate bună și 
poftă de lucru. D?spre așa-zisele 
„rigori” cred că se teoretizează prea 
mult. Le-am acceptat cu plăcere și 
entuziasm chiar, pentru că se sub
sumează' unui scop mar?, propus și 
dorit. De altfel, prin disciplina de 
care dau dovadă, jucătorii subscriu 
afirmațiilor noastre. Este un spirit 
de excelentă colaborare care ne ani
mă pe toti.

— Și timpul liber... dacă aveți ?
— Destul de puțin 1 Televizor, cî

teva filme, plimbări în .mediul am
biant. tenis și tenis de masă, mini- 
baschet în sala clubului, lectură... 
Poate că Poiana ar trebui să-și com
pleteze arsenalul mijloacelor de des
tindere și divertisment, lWă gîndesc 
la un club, cu jocuri, cu spectacole, 
cu conferințe, cu bibliotecă. ..

— Calendarul imediat pentru care 
vă pregătiți ?

— Trei turnee în Italia, contînd 
ca trepte de pregătire, de rodaj și 
omogenizare ; Balcaniada de la Sofia, 
unde ne propunem locul 2—3 ; cîteva 
meciuri cu reprezentativa Cehoslova
ciei și, in sfîrșit, marea noastră pia
tră de încercare : „europenele", unde 
sperăm, sperăm, sperăm.

— Vă dorim succes !
— Vă mulțumim, pentru că avem 

nevoie 1

sănătate, 
unei ta-

organi-
— după

Cupa Institutului de Construcții

GAZDELE AU CÎȘTIGAT ÎNTÎLNIREA CU SLAVIA PRA6A

jucătoare din Cehoslovacia, Bulgaria, 
Turcia șt S.U.A., în cursul dimineții de 
astăzi fiind așteptați să sosească tenis- 
manl din Iugoslavia. Belgia, Cuba șl 
Polonia.

La întreceri vor lua parte tenismanî 
fruntași ai cluburilor bucureștene Di
namo (Marcu, ludit Dibar. Mariana Nun- 
weiller). Steaua (Valeria Balaj, Elena 
Trifu. Constantin Popovici), Progresul 
și. bineînțeles, reprezentanții clubului 
organizator. C.S.U. Construcții. Agneta 
Kun, Anca Floreșteanu, Gh. Boaghe, R. 
Simionescu și alții.

Pe terenurile de Ia arena Progresul 
(meciurile Încep astăzi șl vor avea loc 
între orele 8 30—12 și 15,30 — 19 pînă 
sîmbătă) am asistat ieri la primele an
trenamente ale oaspeților. Tenismanii 
turci au făcut o bună impresie puțini
lor spectatori prezențj în tribunele „cen-

traiului". Concomitent, in meci revanșă 
(în toamna trecută studenții bucureștem 
au jucat la Praga) a avut loc (in afara 
concursului) întilnlrea pe echipe din
tre C.S.U. Construcții București șl Sla
via Vyscherad Praga. Gazdele au termi
nat învingătoare cu 14—4. Cîteva par
tide (Sântei — Saic, Anca Floreșteanu — 
Margareta Boubellkova Slmionescu — 
Vavra) au oferit un tenis do bună 
calitate.

Iată unele rezultate la slmplu-bărbațl: 
Sântei — Saic 8—6. 6—2, SUto — Jera- 
bek 6—3, 6—3, Leonte — Fiala 6—3. 6—4, 
Simionescu — Vavra 7—9. 6—0. 4—6. 
Leonte — Vavra 6—2, 6—4 ; simplu temei: 
Florica Butoi — Ilona I.iskova 6—4,
6—1. Anca Floreșteanu — Margareta Bou- 
belikova 9—11, 6—3, 6—8, Florica Butoi — 
Margareta Boubelikova 6—0 6—1 ; du- .
bhi bărbați : : SUto, Rusu — Slezak, .le- 
rabek 2—6. 6—1. 1—6, Boaghe, Săniei — 
Saic, Bouzek 6—0. 6—1 ; dublu femei : 
Florica Butoi. Anca Floreșteanu — Ilona 
Lisakova. Margareta Boubelikova

PENTRU SEZONUL AUTOMOBILISTIC
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UNSPREZECELE DIN PETROȘANI (locul XIII)

Așa cum terminase turul, cu nu
mai 13 puncte (dintre care nici unul 
realizat în deplasare, unde — record 1 
—■ echipa nu înscrisese măcar un gol 
în cele șapte partide 1), dar, mai ales, 
ața cum începuse returul (trei înfrîn- 
geri în primele trei etape, timp în 
care concurentul Progresul reușește 
o victorie la... Brașov), puțini acor
dau Jiului șanse de supraviețuire. Ion 
Bălănescu încercase, în iarnă, să mo
difice „albia” Jiului, întinerind echi
pa, dar procesul a fost parcă prea 
frontal (prea mulți tineri deodată) și 
lipsit de șansă (cu U.T.A. la Arad, 
cu Rapid la Petroșani). Și așa, după 
trei etape, sub chinurile retrogradă
rii, Jiul revine la „vechea gardă” de 

fundași centrali (recomandați în tur 
de autogoluri și faulturi în careu), 
din noul val rămînînd doar Carama
lis și Urmeș. Dar Jiul, echipă de 
elan, este în continuare haotică, are 
vigoare, însă e empirică, rigidă, și 
greu se mai chinuia chiar și acasă. 
Vin însă zilele acelea de primăvară, 
din aprilie, cînd mineri; „explorea
ză" trei puncte de aur, în deplasare, 
la Cluj și Timișoara, adică exact în 
citadelele altor candidați la retro
gradare. Scăpat oarecum de obsesia 
neputinței. Jiul — lăsat din aprilie, 
prin „grija" conducerii clubului, fără 
antrenor principal (Ion Bălănescu e 
trimis în... concediu medical) — își 
regăsește, spre meritul său, cît de 
cît echilibrul și are forță să spere. 
Echipa pierde greu cîteva partide la 
Pitești și Bacău, dar jocul său e al
tul. Echipa e mai matură, mai prag
matică decît în tur și o demonstrează 
în trei etape (XXVI—XXVIII) cînd,

tată sub Imperativul „totul sau ni
mic", a amintit de timpuri nu prea 
îndepărtate (campionatul trecut) cînd 
Jiul termina în partea superioară-a 
clasamentului, în apropierea podiu-

Iul Caramalis, care a lăsat, totuși, cea 
mai bună impresie dintre fundași. 
Criza da durată a „digului" George- 
vici-Stocker, corelată cu accidentări
le lui Georgescu, un „lateral" util,

comportării

ruR

Diagroma
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ACT FINAL ÎN... CURSA TRANSFERĂRILOR ?
CEREREA DE ULTIM MOMENT A LUI DUMITRU PENTRU DINAMO STÎRNEȘTE

VII COMENTARII • CONSTANTE ANUL BADEA LA... GLORIA BUZĂU ! • TREI

JUCĂTORI AU SEMNAT PENTRU... 2 ECHIPE • DUMITRIU II Șl FLORIAN 
DUMITRESCU, ALTE DOUĂ ACHIZIȚII DE MARCĂ ALE CAMPIONILOR

Deși duminică, la ora 14,30, s-a 
încheiat perioada de transferări, 
pe adresa federației sosesc încă ce
reri de transfer (expediate prin 
poștă) avînd pe plic data de 25 
iulie. Iată cum arată „ultima oră" 
a transferărilor după „buletinul 
oficial" existent Ia serviciul de le
gitimări al Federației.

Dumitru (Rapid), Dumitriu II 
(Steagul roșu), ambii cu carantină, 
Sătmăreanu II (Crișul), Florian 
Dumitrescu (U.T.A.), Răuț (Delta 
Tulcea), Răducanu (C.I.L. Tg. Jiu), 
— toți pentru Dinamo ; Boc (Spor
tul studențesc), Ene Daniel (S. C. 
Bacău), Florian Dumitrescu (U.T.A-), 
Octavian Ionescu (C.F.R. Cluj), 
Neacșu (Sirena), Olteanu (F. C. 
Argeș) pentru Rapid ; Ion Con
stantin (Jiul) pentru Steaua; Me-

hedințu (C.F.R. Timișoara), Musta
ță, Bălosu (Dunărea Giurgiu), Nis- 
tor (C.S.M. Sibiu), toți cu caranti
nă — pentru Farul ; Both (Dina
mo), Harapu (Flacăra Moreni), Troi 
(Metalul Buc.), Bodrojan (C.F.R. 
Timișoara), Ziller (Minerul Baia 
Mare), ultimii patru cu carantină
— pentru U.T.A. ; Ciocîrlan (Me
talul Aiud), cu carantină, pentru 
Universitatea Craiova; Harapu 
(Flacăra Moreni), Moldovan (Gaz 
Metan Mediaș), Damian (Rapid Mi- 
zil), Săvulescu (Energia Văleni), 
Țaporea (Petrolistul Boldești), Tu- 
dose (Victoria Florești) — pentru 
Petrolul ; Suciu, Mulțescu, E. Geor
gescu, Grigore (toți de la Steaua)
— pentru Jiul; Kiss (S. C. Bacău), 
Unchiașu (Petrolul), ambii cu ca
rantină, Naghel (C.F.R. Cluj),

Lucaci (Lemnarul Odorhei), Cojo
carii („U“ Cluj), Pali (C.F.R. Si
ghișoara) — pentru A.S.Ă. Tg. Mu
reș ; Stan (Jiul), Du(an (Sportul 
studențesc), Gherghina (Tehnome- 
tal), Emil Dumitru (Metalul Bucu
rești), C. Ionescu (Metalul Tîrgo- 
viște), ultimii doi cu carantină — 
pentru F. C. Argeș ; Șoptereanu, 
Penzeș, I. Munteanu (toți de la „U“ 
Cluj), Ștraț (Rapid) pentru C.F.R. 
Cluj ; Moldovan și Petre Nicolae 
(Dinamo) — pentru Crișul ; Bojin 
(C.F.R. Timișoara) cu carantină — 
pentru Politehnica Timișoara; 
Burlacu (C.F.R. Cluj), Dumitru Po
pescu, Alecu (Progresul) — pentru 
Chimia Rm. Vîlcea;
(Vagonul), cu
(C.F.R.

Inului. Explicația nedoritei meta
morfoze poate fi găsită în evoluția 
fiecărui compartiment și a tuturor 

1“ ...i loc, adică în întregulpărților la un 
numit echipă.

Media notelor : 6,68.
Jucători folosiți : 26.
Portari : Stan (29 meciuri — media notelor 7,44),
Fundași : Georgescu (15 — 7.35). Georgevici (26 ■ 

7,04), M. Popescu (23 — 6,13), Dobrescu (1 ~ ~
Tonca (10 — 6,22), Gudacu (a jucat numai 33 de minute).

Mijlocași : Sandu (28 — 6,85), H. Popa (12 — 6,91), Cotormani (17 — 
6,40), Dodu (17 — 6,33), Urmeș (13 — 6,66), Nădășan (1 — 4,00).

Alacanțl : Peronescu (27 — 6.34), I. Constantin (28 — 6,92). Libardi 
(28 — 7,35), Naidin (27 — 6,18), Achim (6 — 6,40). Țurcan (10 — 6,11), Uileean 
(2 — 4,50), Macavei (1 — 5,00), M. Marin (1 — 4,00), V. Ionescu (a jucat două 
meciuri, totallzlnd... 15 minute).

Golgeterii echipei : I. Constantin (9), Libardi (7), Naidin (5), Pero
nescu (2), Dodu (1), M. Popescu (1), Cotormani (1).

A clștigat 4 puncte la C.F.R. Timișoara.
A pierdut 4 puncte la U.T.A. șl Rapid.
Antrenori : ION BĂLĂNESCU — VIOREL TÎLMACIU (ultimul, din 

luna aprilie, singur la cîrma echipei).

Marincan (3 — 7,00), 
- 7,00), Stoker (23 — 

6.00), Caramalis (21 — 6,33),

CURSUL DE PERFECȚIONARE
(Urmare din pag. 1)

din șase puncte posibile, Jiul obține 
cinci, dintre care două în fața lide
rului (victorie categorică !) și unul, 
cel mai prețios în antepenultima 
etapă, Ia București, în fața Progre-

APARAREA, cu cele 35 de goluri 
primite, ar putea revendica un loo 
spre mijlocul clasamentului. Cel pu
țin în tur, cu 18 goluri primite, de
fensiva minerilor ocupă locul 8 în-

n-a putut fi suplinită nici de efortu
rile lui Matei Popescu sau Tonca. 
pentru că divizia A cere și alte ca
lități în afara angajamentului fizic. 
Ion Bălănescu a încercat,. în primele 
trei etape ale returului, un nou cuplu 
de fundași centrali (Dodu — Cara- 
malis) mai mobil și rrai iute decît 
cel „clasjc", dar, firesc, fără expe
riența necesară. Și din această lipsă 
de experiență (mai ales în partida cu 
Rapid ; etapa a II-a a returului) s-a 
năruit un cuplu care ar fi putut pro
paga o idee, o experiență curajoasă...

LINIA MEDIANA, sîrguincioasă, 
fără odihnă, dar și fără luciditatea 
necesară posturilor. Sandu (prea ner
vos uneori, are pe conștiință un auto
gol, !n tur, la Craiova), Urmeș — de
but fericit — Cotormani și Dodu 
(folosiți prea puțin) au rezerve su
perioare celor probate în campiona
tul încheiat.

Ce calificativ poate primi Un ATAC 
care a înscris numai 28 de goluri în 
30 de etape? Mai ales cînd întîlnim 
nume ca Ion Constantin, Libardi, Nai- 
din și Peronescu ? Cert este că acest 
cvartet de personalități n-a consti
tuit o linie omogenă. Cele două ex-

Apărarea Jiului (in tricouri albe) se

sului. Aceste două perioade (11—23 
aprilie; 6—13 iunie) au fost, credem, 
hotărîtoare pentru destinul Jiului, e- 
chipa, modestă do altfel, întreeîn- 
du-se pe sine însăși în acele etape. 
Cel puțin partida cu Dinamo, dispu-

luptă cu indîrjire într-unul din meciurile... existenței sale in divizia A, 
cel cu Progresul la București.

tr-un clasament al apărărilor. Din 
cele 18 goluri însă, cinci au fost go
luri (și autogoluri) fatale, egale cu 
înfrîngerea, goluri datorate greșeli
lor lui Stocker, Georgevici (umbre 
ale pilonilor de altă dată) și tînăru-

PROGRAMUL
TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1971/72

SERIA Vll-a
ETAPA I (22 AUGUST)

Meva Tr. Severin — Prog. Corabia 
Metalul Topleț — Minerul Motru 
Camp. jud. Dolj — Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Rovinari — știința Petroșani 
F.C. Caracal Minerul Lupeni 
St. roșu plenița — Dunărea Calafat 
Progresul Strehaia — Metalul Tr. Sev.

ETAPA A II-A (29 AUGUST)
Minerul Lupeni — Progresul Strehaia 
Metalul Tr. Severin — Minerul Rovinari 
Dunărea Calafat — Metalul Topleț 
Pandurii Tg. Jiu — Meva Tr. Severin 
Minerul Motru — Câmp. jud. Dolj 
Progresul Corabia — F.C. Caracal 
Știința Petroșani — St. roșu Plenița

ETAPA A III-A (12 SEPTEMBRIE)
Camp. jud. Dolj — Metalul Topleț 
Progresul Strehaia — Minerul Motru 
Meva Tr. Severin — știința Petroșani 
St. roșu Plenița — Progresul Corabia 
F.C. Caracal — Metalul Tr. Severin 
Minerul Lupeni — Pandurii Tg. Jiu 
Minerul Rovinari — Dunărea Calafat

ETAPA A IV-A (19 SEPTEMBRIE) 
Metalul Tr. Severin — Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Topleț. — Minerul Ilovmari 
Si. roșu Plenița — F.C. Caracal 
Camp.' jud. Dolj — Știința Petroșani 
Dunărea Calafat — Minerul Lupeni 
Minerul Motru — Meva Tr. Severin 
Progresul Corabia — Progresul Streliaia

ETAPA A V-A (26 SEPTEMBRIE) 
Dunărea Calafat — Cainp. jud. Dolj 
Minerul Lupeni — St. roșu Plenița 
știința Petroșani — Progresul strehaia 
Meva Tr. Severin — Metalui Tr. Severin 
Pandurii Tg. Jiu — Progresul Corabia 
F.C. Caracal — Metalul Topleț 
Minerul Rovinari — Minerul Motru

ETAPA A VI-A (3 OCTOMBRIE)
Metalul Topleț — Minerul Lupeni 
Progresul. Strehaia — F.C. Caracal 
Progresul Corabia — Metalul Tr. Sev-’iiu 
Pandurii Tg. Jiu — Știința Petroșani 
Minerul Rovinari — St. roșu Plenița 
Minerul Motru — Dunărea Calafat 
Meva Tr. Severin — Camp. jud. Dolj

ETAPA A VII-A (10 OCTOMBRIE)
Camp, jud Dolj — Progresul Corabia 
Minerul lupeni — Meva Tr. Șeverin 
Progresul Strehaia — Pandurii Tg. Jiu

St. roșu Plenița — Metalul Toplcț 
Știința Petroșani — Minerul Motru 
F.C. Caracal — Minerul Rovinari 
Metalul Tr. Severin — Dunărea Calafat

ETAPA A VIII-A (17 OCTOMBRIE)
Metalul Toplcț — Progresul Streliaia 
Dunărea Calafat — Progresul Corabia 
Minerul Lupeni — Camp. jud. Dolj 
F.C. Caracal — Știința Petroșani 
Minerul Rovinari — Meva Tr. Severin 
Metalul Tr. Severin — Șt. roșu Plenița 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Motru 9

ETAPA A IX-A (24 OCTOMBRIE)
St. roșu Plenița — Pandurii Tg. Jiu 
Meva Tr. Severin — Metalul Topleț 
Progresul Corabia — Minerul Rovinari 
Minerul Motru — Minerul Lupeni 
Știința Petroșani — Metalul Tr. Severin 
Camp. jud. Dolj — F.C. Caracal 
Dunărea Calafat — Progresul Streliaia

ETAPA A X-A (31 OCTOMBRIE)
F.C. Caracal — Minerul Motru
Metalul Tr. Severin — Minerul Lupeni 
Metalul Topleț — Progresul Corabia 
Știința Petroșani — Dunărea Calafat 
Progresul Strehaia — Camp. jud. Dolj 
Minerul Rovinari — Pandurii Tg. Jiu 
St. roșu Plenița — Meva Tr. Severin

ETAPA A XI-A (7 NOIEMBRIE)
Progresul Corabia — Știința Petroșani 
Dunărea Calafat — I'. C. Caracal 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Topleț 
Meva Tr. Severin — Prog. Streliaia 
Minerul Motru — St. roșu Plenița 
Câmp. jud. Dolj — Met. Tr. Severin 
Minerul Lupeni — Minerul Rovinari

ETAPA A XII-A (14 NOIEMBRIE)
Minerul Rovinari — Camp. jud. Dolj 
Metalul Tr. Sev. — Minerul Motru 
F. C. Caracal — Pandurii Tg. Jiu 
St. roșu Plenița — Prog. Strehaia 
Progresul Corabia — Minerul Lupeni 
știința Petroșani — Metalul Topleț 
Dunărea Calafat — Meva Tr. Severin

ETAPA A XIII-A (21 NOIEMBRIE)
Meva Tr. Severii) — F. C. Cartai 
Pandurii Tg. Jiu — Dunărea Calafat 
Progresul Streliaia — Minerul Rovinari 
Cam», jud. Dolj — St. roșu Plenița 
Metalul Tonlcț — Metalul Tr. Severin 
Minerul Motru — Progresul Corabia 
Minerul Lupeni — știința Petroșani

treme (ți în special Peronescu) și-nu 
pierdut din calități, printre rezerve 
nu s-au găsit înlocuitori, și, așa, tot 
greul a rămas în spatele lui Ion Con
stantin (golgeterul echipei) și Libardi 
(creator și puncheur). In bună parte, 
cej doi și-au făcut datoria (au înscris 
mai mult de jumătate din golurile 
echipei), dar unele accidentări și slă
biciuni personale și, în primul rînd, 
jocul mijlocașilor, haotic, crispat, 

au privat atacul petroșenean (și echi
pa) de realizări superioare.

în final, două cuvinte despre an
trenorul Viorel Tîlmaciu. Din apri
lie, cum, necum, antrenorul Ion Bălă
nescu n-a mai răspuns de echipă, tn 
lipsa altor soluții (căutate). atunci 
cînd Jiul era cu un picior în B, n-a 
rămas decît varianta (fortuită) — 
Viorel Tîhraciu. El. „secundul", tre
buia să salveze echipa. Și a salvat-o, 
chiar dacă mulți se îndojau, iar si
tuația era mai mult decît critică.

Mircea M. IONESCU

MECIURI
A.S.A. TG MUREȘ—VOROS

METEOR BUDAPESTA 2—3 (0—2). 
Ambele echipe, recent promovate în 
primul eșalon al fotbalului din 
cele două țări, au furnizat un spec
tacol de un bun nivel tehnic apre
ciat de cei peste 7 000 de specta
tori. Golurile au fost înscrise de 
Halapi (min. 1), IVeiinper (min. 30) 
și Siklosî (min. 70) pentru1 oâspeți, 
respectiv Mureșan (min. 
Dc menționat 
mureșenii au 
prin Naghi.

A.

52, 59).
că în minutul 87 
ratat un penalty

SZABO coresp.

DEJ—TATABANYAUNIREA
(UNGARIA) 0—6 (0—3). Diferența 
de categorie și-a spus cuvîntul.

T. PRODAN — coresp.

POIANA C1MPINA—S.C. 
CAU 2—2 (1—0). După un 
spectaculos, cu multe faze de poar-

A.5.A.

BA- 
joc

calității meciurilor, din campionatul 
pe care echipele au început să-1 
pregătească de cîteVa zile.

I-am revăzut cu acest prilej 
pe cej ce vor răspunde în noul se
zon de echipele divizionare A ; 
Nicușor (Dinamo), V. Stănescu 
(Steaua), R. Cosmoc (Farul), I. Oa- 
rfă (Petrolul), Petrică și Constan
tin Rădulescu (Sport club Ba
cău), N. Dumitrescu (U.T.A.), C. 

. Cernăianu (Univ. Craiova), Șt. O- 
nisie („U“ Cluj), L. Munteanu 
(C.F.R. Cluj), V. Mărdărescu (Po
litehnica), Șt. Coidum (Crișul). T. 
Ozon (F.C. Argeș), T. Bone (A.S.A. 
Tg. Mureș), Eugen Iordache (Jiul). 
Au lipsit doar antrenorii de la 
Rapid fără a se putea furniza vreo 
explicație.

Am mai văzut, în schimb, Ia 
cursul respectiv pe P. Popescu, de 
la Metalul București, Tîlvescu (Por
tul), P. Moldoveanu (Progresul), 
Titi Popescu (Gloria Bistrița), T. 
Jurcă (Politehnica Timișoara), P. 
Mîndru (Dunărea Giurgiu), V. Co
pil (Ș. N. Oltenița), antrenori mai 
tineri, cu mai puțini ani de acti
vitate. dar cu rezultate promiță
toare. Iar alături de ei pe Fane 
Cîrjan, I. Bălănescu, antrenori cu 
tîmplele încărunțite, care au venit 
să mai afle ceva nou din activi
tatea căreia i-au dedicat atîția ani. 
Și au fost bine primiți la acest 
colocviu cu tehnicieni recunoscuți 
cum sînt antrenorii emeriți Em. 
Vogi, A. Niculescu și C. Braun- 
Bogdan, sau cadrele universitare 
Ion Șiclovan și N. Roșculeț, cu 
secretarul general al F.R.F., Ion 
Alexandrescu.

Ședința de ieri a fost deosebit 
de bogată prin subiectele înscrise 
pe agenda de lucru. Mai întîi, 
prof. N. Roșculeț a prezentat un 
material al Colegiului central al 
antrenorilor, în care s-au amin
tit condițiile de desfășurare a 
campionatului nu de mult înche
iat, jocul practicat, conținutul lui. 
S-au făcut aprecieri asupra efica
cității, a promovării și titulari
zării tinerelor talente și a activi
tății internaționale la care fotba
lul nostru a luat parte. Cei pre- 
zenți au urmărit apoi filmele re
alizate la două jocuri din campio
nat : Steaua — Progresul și Dina
mo — Rapid, în timpul cărora an
trenorul federal Angelo Niculescu 
a făcut un interesant comenta
riu. S-au văzut... pe viu, prin in
termediul peliculei, carențele ce 
mai persistă în jocul echipelor 
noastre (unele, chiar, fruntașe) cum 
ar fi marcajul defectuos 
mai ales, în situațiile de 
centrările stereotipe ale 
reușesc să pătrundă pe 
mingi trimise în proporții de 
la sută în brațele portarului. S-a 
putut vedea cum atîtea Șl atîtea 
lovituri libere au fost irosite da
torită grabei în execuție, fără o 
concepție tactică, modernă, așa cum 
am urmărit la meciurile transmi
se din Mexic. De multe ori, lovi
turile libere constituie doar o 
simplă repunere a mingii în joc, 
dacă nu o pasă la adversar. Și 
pentru că a fost vorba de o șe
dință de lucru, lectorii i-au invitat 
pe antrenori să-și spună părerea 
despre campionat, despre filmul 
vizionat, despre materialul prezen
tat de colegiu, 
cu a încercat, 
general, pentru 
o perioadă de 
fi» întreruptă

directe la cuvînt. Au vorbit D. 
Nicolae-Nicușor (Dinamo), R. Cos- 
moc (Farul), V. Stănescu (care s-a 
referit, firește, la Steagul roșu), 
N. Dumitrescu (U.T.A.), P. Mîndru 
(Dunărea Giurgiu). Am auzit din 
nou păreri contradictorii privind 
utilitatea testului fizic, că echipe
le au progresat în privința con
ținutului jocului, că există o echi
librare a forțelor spre un nivel 
acceptabil în pregătirea fizică, dar 
că loturile (Farul, de pildă), nu 
sînt omogene ca valoare tehnică, 
în explicarea unor scăderi eviden
te, mai ales în retur, s-au adus 
ca argumente accidentările, căde
rea psihică, loturile restrînse (Di
namo, Farul). Dar 
aspecte se cuvine 
pe larg, pentru că 
blemele dezbătute 
echipă la alta, fapt ce i-a 
Pe unii antrenori să ceară ieșirea 
din șablonism, abandonarea unor 
reguli ce se vor valabile pentru 
toate echipele. Și, pe loc, Colegiul 
central s-a declarat de acord, cu 
o condiție : ca tot ce e bun în pre
gătire, inclusiv o recomandare de 
metodă a forului tehnic, să fie 
împărtășit de toți tehnicienii, pen
tru a se realiza progresul atît de 
mult așteptat în acest sport.

După-amiaza, cursul a avut în
scrise ca puncte de lucru: „De
monstrații practice privind măsu
rarea capacității de efort", „Refa
cerea organismului sportivilor", 
„Informarea asupra principalelor 
probleme dezbătute la cursul in
ternațional organizat de U.E.F.A. 
în Elveția".

Una din cele trei zile ale cursu
lui de perfecționare s-a consumat. 
E de așteptat ca azi lucrările să 
fie și mai rodnice. Sînt atîtea lucruri 
de făcut în fotbalul nostru. O știu 
și cei ce se află acum în bănci și 
care peste cîteva zile vor reveni 
în mijlocul echipelor lor, ce au în 
față un sezon greu.

Atodiresei 
carantină, Vuici 

Cluj) pentru C.S.M. Reșița; 
Cioroparu (C.F.R. Timișoara) — 
pentru Ceahlăul Piatra Neamț ; 
Badea (Farul) — pentru Gloria 
Buzău.

De reținut că Fanea Lazăr, îm
prumutat de „U“ Cluj lui C.F.R. 
Cluj, pe timp de un an. solicită 
în continuare, cu carantină, să ră- 
mînă la echipa feroviară.

★
Uncie din aceste cereri de transfer 

sînt de natură să suscite comentarii, 
prin condițiile în care s-au produs, în 
cîteva cazuri încălcîndu-se chiar mora
la sportivă, folosindu-se procedee de-a 
dreptul intolerabile.

Chiar cererea de transfer a lui Du
mitru, căreia nu i se poate reproșa 
caracterul regulamentar, stă sub sem
nul întrebării, dacă o coroborăm cu 
faptele care au precedat-o. cu prezen
ta acestui Jucător, pînă în ultima cli
pă, în lotul Rapidului ce se pregătește

pentru noul campionat. Evident, orice 
fotbalist are toată libertatea de a-și 
alege echipa în care vrea să joace. 
Și, de asemenea, el are dreptul de a 
reveni asupra unei hotărîri. dacă a- 
ceasta nu duce la încălcarea unor re
guli bine stabilite. Sub acest aspect, 
transferul cu carantina respectivă, a- 
pare ca un act absotut regulamentar. 
Dar, furișată, parcă, azvîrlilă pe masa 
federației în ultimele ceasuri, după ce 
ai plecat la drum cu vechii tăi co
echipieri, cărora le-ai dat certitudinea 
că vei fi lingă ei. această cerere de 
transfer a lui Dumitru este de natură 
să pună într-o lumină de loc favora
bilă figura acestui jucător, atit de do
tat din punct de vedere tehnic, dar nu 
o dată descoperit pe alte planuri, unde 
nu se cer numai deprinderi legate de 
conducerea balonului.

Transferul cu carantină al Iui Du
mitru ridică, insă, și alte probleme, 
printre care și un an de între
rupere a activității competitionale. 
prezenta lui Dumitru în campionatul 
de tineret-rezerve fiind departe de a 
oferi un test edificator în munca de 
alcătuire a echipei naționale.

In alte cazuri, însă, nu este vorba 
nici măcar de o respectare a norme
lor regulamentare, ci de manevre 
care jignesc clica sportivă, de inco
rectitudini care, nu ne îndoim, vor fi 
sancționate drastic. La o asemenea 
manevră s-a pretat Florian Dumitres
cu, venind într-o zi cu noaptea în cap 
în tabăra Rapidului, pentru care sem
nase și unde își exprimase dorința de 
a juca. și. colind-o în ultimul mo
ment spre 
lași drum, 
Timișoara, 
echipe, ca .
Moreni. aflat si el cu dublă semnălu- 
ră: pentru U.T.A. și Petrolul.

Am încheiat un campionat, consem- 
nind destule încălcări ale 
tive. Cel nou ne pune 
probleme de etică încă 
începe.

Dar, sperăm cuvîntul 
al federației se va face 
în contextul înnoitor și „
climatului moral-educaliv care străba
te fiecare fibră a vieții societății noas-

Dinamo. Mergînd pe »ce- 
Mehedințu, de la C.F.R. 

a semnat pentru două 
și Ilarapu. de la Flacăra

moralei spor
iri fața unor 
inaintc de a

cluburilor și 
auzit curînd 
tonifiant al

efectuat, 
apărare, 

celor ce 
extreme, 

80

Doar V. Mărdăres- 
ceva, dar cam la 
ca apoi să urmeze 
tăcere ce avea să 
doar de invitații

AMICALE
tă, care au plăcut publicului, cele 
două echipe au terminat la ega
litate prin golurile marcate de 
Răchită (min. 40 și 47), respectiv 
Dembrovschi (min. 50) și Sorin 
Avram (min. 52).

C. VÎRJOGHIE — coresp
STIINTA BACĂU—CEAHLĂUL 
PIATRA NEAMȚ 2-1 (1—0). Tn- 
tîlnirea s-a arătat a fi utilă ambe
lor echipe, oferind celor doi antre
nori posibilitatea să-și verifice ju
cătorii și, în primul rînd, noile 
achiziții: Tanu și Maghiar (Știin- 

Goleac, Andrioaieța), Cioroparu, 
și Diță (Ceahlăul).

Hie IANCU — coresp.
A. S. ARMATA CÎMPULUNG 

MOLDOVENESC— UNIVERSITA
TEA CLUJ 0—2 (0—1). Au înscris 
Aclam din 11 m (min. 43) și Mun
teanu I (min. 61).

I. ROTARU

INTILN1RI INTERNAȚIONALE
TG. MURES - TREI JOCURI 

ÎN UNGARIA
promovată, A.S.A. Tg. Mureș, a 
pregătirile la 15 iulie, sub con- 
antrenorului Tiberiu Bone, aju-

Noua 
început 
ducerea ________ ...
tat de fostul portar Bay. Timp de zece 
zile, mureșenii s-au antrenat la Toplița, 
după care echipa a început suita de 
jocuri amicale care va cuprinde și un 
turneu de trei partide în Ungaria (29 
iulie — 8 augiwt). A. SZABO coresp.

coresp.

MINERUL RAIA MARE VA JUCA 
DOUĂ PARTIDE INTERNAȚIONALE
în cadrul pregătirilor pentru noul cam

pionat, divizionara B, Minerul Baia 
Mare va întîlni săptămîna aceasta două 
echipe de peste hotare. Miercuri 23 iu
lie pe Motor Lublin (Polonia), iar sîm- 
bătă 31 iulie pe Honved Budapesta.

v- sAsăranu -coresp.

asupra acestor 
a reveni mai 
multe din pro- 
diferă de la o 

făcut

Pregătire fizică generală 1 — iată cuvîntul de ordine la antrenamen
tele... montane ale echipelor noastre de fotbal. Imaginea de mai sus vă 

prezintă — la Predeal — jucătorii de la Crișul în timpul unei ședințe 
de gimnastică conduse de antrenorul Ștefan Coidum

Favoritul tribunelor de acum 15 ani, TITUS OZON, mărturisește

FAVORITUL MEU SE NUMEȘTE IORDANESCU
...Acum 4 — 5 ani se numea Dumitrache

..Și acum 7 ani, Dumitriu II
...Mulți cred și afirmă că — struc

tural — intre Ozon atacantul „argint 
viu" de acum 10—15 ani și Ozon an
trenorul de azi deosebirile sînt foar
te mici, nesemnificative. Cîteva fire 
de argint, o mustață si niște oche
lari (de auster... specialist) care ’n- 
cearcă (și nu reușesc) să deghizeze un 
personaj ce a rămas același. Mai 
mult.! „Urmărit" în timpul unui an
trenament, lucrînd cu „coțofana" — 
cum ar spune sobrul Belphegor — 
Ozon de astăzi seamănă nemaipome
nit cu... Ozon de ieri. Același regis
tru inepuizabil de fente, contrafente 
și microfente, aceeași vervă 
ietoare pe' numai cîțiva metri 
de gazon. „Marea dragoste" a 
nelor de acum un deceniu a 
ai zice, același om...

Și tocmai aici este eroarea, 
fida multor aparențe. In pofida chiar 
și a unor vechi (și binecunoscute) 
ticuri verbale, cu care șarjează, ca 
pe vremuri, Ozon de astăzi nu mai 
este cel care vrea să pară. Sărind, 
peste reguli, la... coada interviului, am 
să-i citez o frază de o severă matu
ritate, care spune tot, „Antrenorul 
rămîne tributar evoluției a 11 jucă
tori, care înseamnă 11 personalități, 
11 caractere și 11 mii de probleme 
pe an". Și o completare spusă arrar : 
„Ca să iasă bine, trebuie să ai și 
șansă. Sau să ai o echipă bună care 
să te ajute, care să te ducă și ea îna
inte. Cel mai priceput antrenor are 
nevoie — pentru afirmare — de o e- 
chipă bună Ca jucător este mult mai 
simplu. Depinzi numai de tine".

...Plecînd de la această undă de 
îngrijorare pe care viața de antre
nor i-o inspiră, azi, celui care acum 
15 ani era învățat să cîștige totul 
printr-un dribling irezistibil de 20 de 
metri, am să vă redau șirul de 
trebăr; și răspunsuri prilejuit de în- 
tîlnirea cu acest mare maestru 
„un-doi‘‘-uriior de altă dată.

— Unde situați fotbalul românesc 
de azi ?

— în salt... Spre o treaptă net su
perioară calitativ.

scînțe- 
pătrați 
tribu- 

rămas,
In po-

în-

ai

— Aflîndu-se „spre", ce apreciezi 
că s-a parcurs, dacă s-a parcurs ?

— Neajungînd la un standard sa
tisfăcător, am tăcut, lotuși, unele pro
grese la capitolul pregătirii fizice...

— Asta vrea să spună că n-am fă
cut mare lucru la capitolul...

— ...tacticii. Trebuie să reînvăjăm 
să jucăm ofensiv, eficace.

— Ce e de făcut, pentru că ter
menele de probă — pînă la meciuri
le cu Finlanda, Țara Galilor și Ce
hoslovacia — sînt foarte scurte ?

— In primul rînd, să încercăm ju
cători mai deprinși cu... marcarea 
golurilor. lordănescu și Tătaru, dc 
pildă. Ei prezintă garanții mai sigure 
că se vor dezvolta în spiritul necesar.

— Ce perspective vede antrenorul 
secund al echipei naționale 
românesc în preliminariile 
natului european ?

— Cred că jucăm cartea 
mai ales în meciul cu Finlanda. Acolo 
se va alege. Ori, ori... Sintem în 
stare să marcăm cîteva goluri în 
Finlanda nu ne va mai opri nimeni.

— Furat de jocuri, am abandonat 
prima temă lansată în discuție, a 
„saltului" genera] al fotbalului nos
tru. mai interesantă chiar și decît o 
calificare...

— Cred 
șit cîteva 
rele salt, 
Pe orbita 
lizat prin 
simplu MUNCA. Din 
muncă responsabilă, făcută cu pasiu
ne și de ei, jucătorii, și de noi, an
trenorii.

— Vorbind cu un fost mare jucă
tor, nu te poți opri să-i soliciți pre
ferințele printre jucătorii aflați în ac
tivitate.

— Am o listă cu vreo duzină...
— Să delimităm. Primii trei, ca la 

concursurile pentru soliști, din cam
pionatul care a trecut.

■ ■ ■

fotbalului
Camplo-

că fotbalul nostru a depă- 
faze critice de creștere. Ma- 
care ne va fixa temeinic 
performanței, poate fi rea- 
ceea_ ce românul numește 

convingere,

— Greu, foarte greu. Totuși — Du
mitru, Dinu, lordănescu.

— Și preferatul între preferați?
— Acum șapte ani sc numea

Dumitrii!. II. acum patru-cipci ani — 
nu

ca re
Dumitrache, iar cel de 
mește lordănescu. Are 
ntă face să tresar...

— De la un rege al 
un compliment unic...

— In orice caz, nu-i 
tept de la acest băiat — atit de 
mit — f ' ;........
simbol pentru saltul despre care vor
beam.

— Vorbind cu o persoană cu mul
tiple responsabilități, dintre care de 
o reală importanță este și cea de 
antrenor a] echipei F. C. Argeș, ești, 
bineînțeles, tentat să te oprești și la 
„subiectul Dobrin". Ce se întîmp'.ă 
Cu acest alt mare talent al fotbalu
lui nostru ?

— Dobrin poate să revină — cum 
Șe spune adeseori — în față. Lumea 
îl așteaptă, eu îi doresc din suflet 
revenirea, de el dcpipde restul. A- 
VI JI NEVOIE DE MARI JUCĂTORI. 
CARE SA DEA RANDAMENT DE 
MARI JUCĂTORI 1

astăzi se 
o fentă

fentelor,

gratuit.

este

Aș- 
. ilă- 

fonrte mult. El poate fi <in

Marius POPESCU

CIȘTIGURI IN BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA PRONOEXFRES!
Tragere 

își arată 
cîștigurile 
turismele 
pe care le acordă.

de 
din 
in 
și

tragere, Pronoexpresul 
plin roadele, atit prin 
bani, cît 
excursiile

Și prin auto- 
peste hotare

Astfel, la tragerea excepțională 
din 11 iulie _a.c. participants Prodan 
Mihai din 
din Brăila, 
Gura Văii, 
Dobrita și 
rești, au cîștigât autoturisme, alți 71 
de cîștigători au obținut excursii in 
Grecia, iar peste 3 500 participant) 
premii în numerar de diferita valori.

în continuare la tragerile Prono- 
expres obișnuite vor fi atribuite săp-

Galați, Milcovici Victor
Ciofu Ion din comuna 

județul Mehedinți. Marin 
Dobre Tudor din Bucu-

laminai — in afara cîștigurilor in nu
merar — autoturisme Dacia 1100 
(55 000 lei) sau Skoda S 100 (53 090 
lei) și excursii în Grecia cu avionul 
— durata cea. 8 zile.

Astăzi mai aveți posibilitatea să 
participați și dv la tragerea Prono- 
expres de miine.

Cu 6 lei puteți participa la toate 
extragerile cu șanse mari de ciștig.

1.659 lei ; a 5-a 93,10 a 788 lei ; a 6-a : 
4.214,15 a 40 tel.

<
REPORT CATEG. 1 : 1.342.074 lei.
Extragerea a II-a : 

variante a 10.564 lei : 
lei ; D : 1.856,80 a 60 
200 lei ; F : 2.553,30 a

REPORT CATEG.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES

NT. 29 DIN 21 IULIE 1971 :
Extragerea I : Categ. 1 

a 2-a : 2 va 
lei și 3 variante 10 

9,30 a 7.086 lei ; i

100.000 lei ;
60.712
a 3-a :

a 
a

Categ.
C : 39.70 
lei ; E :
40 lei.

B : 8.23
a 2.195 

100,85 a

A : 676.228 lei.
Cîștigul de 100.000 

eipanlului VATAVU 
șoara, iar cîșțigurile 
revenit participanților 
CONSTANTIN 
GAN AURELUJ

Iei a revenit parti- 
MtHAI din Timi

de 60.712 lei au 
MtHAtLESCU 

din București șl DRA- 
din București.

Rubrică redactată 
de LOTO - PRONOSPORT



Nikolai Pankin 66,2 - 100 m bras,
MOSCOVA 26 . (Agerpres). — Au 

început întrecerii* concursului de 
hatație din cddrul finalelor celei 
de-a 5-a ediții a Spartachladei ds 
vară a popoarelor U.R.S.S.

încă din prima zi, numeroși 
spectatori au urinărit dispute pa
sionante încheiate? cu rezultate re
marcabile. Astfel, In proba mas
culină de 100 m bras, recordma
nul' mondial Nikoilai Pankin a o- 
cupat primul toc cu performanța 
de 1:06,2. Pe loiul secund s-a cla
sat M. Bondarchuk — 1:07,4. în pro
ba similară fenținlnă, victoria a 
revenit Galinei Stepanova cu 
timpul de 1:15,7, urmată de Ta
tiana Prudnikova — 1:16,2. Proba 
masculină de 100 m fluture s-a 
încheiat cu victoria lui • Vladimir 
iNemșilov, cronometrat în 58,4, iar 
cea feminină a fost ■ cîștlgată da 
Viktoria Vaskevicl în 1:07,9. H

cea mal buni performanți mondiali
Concuratul de călărie • debutat 

cu proba de obetacole în care vic
toria a revenit lui Viktor Llsițin, 
«ecundat de Victor Matveev șl 
lurl Zlabrev. „Marele premiu* la 
dresaj a fost cîștigat de 
Petușkova cu un total de 
puncte. Pe locul doi s-a 
campionul olimpic Ivan Kizimov 
— 3043 puncte. Pe echipe primul 
loc a fost ocupat de 
R.S.F.S. Ruse.

Proba de urmărire 
(4000 m), din cadrul 
ciclist de velodrom, a 
nată de pistarzii din R.S.S. Bielo
rusă care au ocupat primele trei 
locuri în clasamentul final. A cîș
tigat Vitali Nazarenko, cronome
trat în 5:07,38 urmat de Dimitri 
Panlakov și Viktor Bîkov.

Elena
3063 

clasat

formația

Individuală 
concursului 
fost doml-

VOLEIBALISTELE JUNIOARE
PE LOCUL 3 ÎN „CUPA PRIETENIA"

în localitatea Billna ' din Ceho
slovacia s-a încheiat ‘ competiția 
voleibalistică „Cupa prietenia", la 
care au participat reprezentativele 
de junioare ale Bulgariei, Ceho- 

’ ‘ Coreene,
Ungarlef

slovaciei, Cubei, R.P.D. 
R.D. Germane, României, 
și U.R.S.S.
» întrecerile au scos In 
foarte buna pregătire a 
zrelor sovietice, care au 
neînvinse turneul. Junioarele ro- 
imânce au avut o comportare mal 
'mult decît meritorie — în,tr-o com
panie care a reunit pe cele mai 
^valoroase elemente voledbalistice 
jnăscute în anii 1953, 1954 și T955 
ocupînd, în final, locul al treilea, 

‘după formațiile U.R.S.S. și Ceho
slovaciei. Cu acest prilej s-au re
marcat printr-o evoluție constant 
bună i Paula Cazangiu, Maria An
tonescu, Liliana Pașca, Emilia Cer- 
nega și Rodica Cilibiu.
i In ultimul meci, sportivele noas
tre au depășit în trei seturi —- la 
6, 2, 9 — formația Cubei.

In urma rezultatelor înregistra
re, clasamentul general este urmă
torul i 1. U.R.S.S. 14 p, 2. Ceho
slovacia 13 p, 3. ROMÂNIA 12 p, 
4. Bulgaria 10 p, 5. R.D.G. 10 p, 6. 
;Ungaria 9 p, 7. R.P.D. Coreeană 
8 p, 8. Cuba 8 p.

evidență 
Jucătoa- 

termipat

snort
LUPTA PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

SE POATE DESFĂȘURĂ PE CAI MAI ECHITABILE
este de părere dr. MAX

• FISCHER îsi așteaptă următorul adversar • Absențe nejustHl- 
cate la actuala competiție • Două turnee interzonale, în viitor 

9 Meciurile candidaților ar putea începe de la „optimi'1
Campionatul mondial de șah îna

intează, încet-încet, spre deznodâ- 
mîntul final. Cu o nouă victorie la 
scor (6—0 în fața lui Larsen I), 
marele maestru american Robert J. 
Fischer s-a calificat pentru finala 
competiției care trebuie să desem
neze pe viitorul adversar în me
ciul împotriva actualului deținător

al tltlalai, Boris Spasski. Viitoarea 
Intîlnire, decisivă pentrw desemna
rea șalangerului, est* programată 
în luna septembrie. Fischer va 
avea ca adversar pe învingătorul 
semifinalei care opune în acest* 
zile pe marii maeștri sovietici Ti
gran Petrosian și Viktor KorctaoL 

Și tn timp ce Bobby Fischer acu
mulează victorii, iar iubitorii de 
șah așteaptă să vadă flnalnl pasio
nantei lupte, formula actuală de 
disputare a campionatului mondial 
continuă să facă obiectivul a bb- 
meroase critici

Necesitatea șl urgența unor mod!* 
fîcări de structură a lupte! pentru 
consacrarea supremă a fost recu
noscută de însuși președintele Fe
derației internaționale de șah, dr. 
Max Euwe. în cursul unei vizite 
recent făcute la Moscova, el »-a 
dovedit a fi partizanul schimbării 
normelor actuale de disputare a 
titlului mondial, aducînd prețioase 
argumentări în sprijinul tezeloa 
Bale.

Faptul că doi foști campioni moft* 
r---------------- ----------------------------------

EUWE, președintele F.I.D.E.
dial!, anume Vasili Sniîslov și Mi
hai Tal, nu pot privi decît de .de
parte o luptă in care ar fi avut un 
cuvînt greu de spus este — după 
președintele F.I.D.E. — o nedrep
tate. Corolarul ei ar fi bineînțeles 
o formulă mai echitabilă, menită a 
satisface atît exigențele marilor 
maeștri cuprinși în clasamentul ce
lor mai buni jucători cît și aspira
țiile unor tineri șahiști, din diferite 
țări ale lumii, care și-au cucerit 
în vremea din urmă o justificată 
reputație.

Dr. Euwe propune o formulă tn 
eare să fie menținute turneele zo
nele, competiții cu largă audiență, 
ia care iau parte reprezentanții tu
turor țărilor- învingătorii acestor 
turnee se vor califica la turneele 
interzonale, care ar urma să fie 
acum tn număr de două, cu cite 16 
pînă la 18 participanți, tn loc de 
unul singur. în felul acesta, șansele 
ar urma să 
părțite, iar 
la coroana 
largi.

Analizînd 
desfășurare, 
șahiști de talia lui Portisch, Polu- 
gaevski sau Smtslov, au fără nici

fie mult mai bine Im
posibilitățile de acces 
învingătorului, mai

campionatul tn curs de 
dr. Euwe socotește că

IERI, LĂ FLOREASCĂ

DEMONSTRAȚIE
DE GIMNASTICA

Președintele F.I.D.E,, dr. Max Euwe, încadrat de doi foști campioni 
mondiali, (F. Petrosian și M. M. Botvinnik

SCHIFIȘTII E. TUȘA Șl D. GRUMEZESCU
victorioși in regata internațională Duisburg
în cadrul unei mari regata Inter

naționale de canotaj, care s-a des
fășurat la Duisburg, sportivii ro
mâni au obținut o frumoasă victo
rie. Este vorba de echipajul dina- 
movist compus din Emeric Tușa șl

Dumitru Grumezescu (antrenori 
Dumitru Popa) învingător în pro
ba de schif 2 fără cîrmacl. Timpul 
realizat pe cel 2 000 m al traseu- 
luli 7:01,81.

MARGINALII LA UN TURNEU REUȘIT

RUGBYȘTII DE LA FARUL CONSTANȚA
APRECIAȚI IN POLONIA

Echipa de rugby Farul Constan
ta s-a înapoiat recent din turneul 
întreprins în Polonia. Invitată da 
clubul Polonia Poznari. care și-a 
sărbătorit 50 de ani da existență, 
XV-la constănțean a susținut do
uă jocuri în compania campioa
nei țării gazdă, apropriindu-și vic
toriile de flecara dată. Iubitorii 
'de rugby din Poznan au avut pri
lejul să remarce din nou (rugby- 
'știi de la Farul au efectuat și în 
X1967 un turneu In acest oraș) va
loarea sportivilor oaspeți, tehnica 
ftor șl concepția tactică folosită. 
^Realmente, Farul a reușit să facă 
<o bună propagandă sportului cu 
balonul oval din țara noastră, tot
odată să cucerească noi adepți — 
mai ales din rîndul copiilor șl 
școlarilor — pentru această disci
plină sportivă a bărbăției, spiritu
lui colectiv și fair-play-ului.

Antrenorul Alexandru Carna- 
bel a folosit în cele două partide 
ale turneului întregul lot care a

făcut deplasarea, ca o modalitate 
binevenită de a-și verifica jucă
torii, acum, în preajma unei noi 
ediții a campionatului național. Și 
trebuie subliniat faptul că marea 
majoritate a jucătorilor au dat 
satisfacție. Ei s-au evidențiat prin
tr-o bună pregătire fizică, prin ac
țiuni bine gîndite și, desigur, prin
tr-o tehnică de compartiment, ca
lități care le-au atra» elogii. Ju
cătorul cel mai eficace a fost de 
departe Zamfirescu, căruia, de 
altfel, i-a fost decernată și „Cupa 
de cristal". Bine »-au comportat, 
după aceea, Stroe, Tomescu, Ol- 
teanu, Stanciu, Constantin și Cră
ciun, jucători de bază ai echipei, 
care au avut o evoluție constant 
valoroasă, in spiritul jocului co
lectiv, propriu rugbyulul.

In ciuda eșecurilor suferite, rug- 
byștii de la Polonia-Poznan, care 
sînt campionii țării pe anul în 
curs, au avut o evoluție net îm
bunătățită față de anii precedenți.

Selecția sportivilor a impresio
nat profund și la fel elementele 
de tehnică pe care ei au reușit să 
și le însușească. Doar tactic e- 
chipa poloneză mai are de exer
sat, de adaptat la o concepție care 
trebuie să elimine predilecția pen
tru jocul în forță, astăzi depășit 
Faptul că XV-le de la Poznan 
este pregătit de un antrenor ro
mân dintre cel mai reputațl, Du
mitru Ionescu, reprezintă o garan
ție că echipa va înregistra un pro
gres substanțial în concepția șl 
in general in pregătire.

încheiem aceste rînduri, subli
niind faptul că presa poloneză, 
prin ziarele „Express" și „Glos“, 
a salutat prezența rugbyștilor de 
la Farul Constanța „în calitatea 
lor de ambasadori ai unui rugby 
de înaltă clasă" și și-a exprimat 
convingerea că „asemenea turnee 
utile sportului și prieteniei vor 
avea loc și în anii viitori.

Cornel POPA

■

•*

„GIGANTII" ECHIPEI R. D. GERMANE
In preliminariile campionatului mondial de fotbal, echipa României 

face parte din grupa la IV-a Impreund cu reprezentativele R.D Germane 
Albaniei ?i Finlandei. Fără îndoială că adversarul cel mai redutabil al 
echipei noastre naționale este formația R.D. Germane. Trei componenți 
ai echipei, care activează tn formația campioană Dynamo Dresda, slnt - 
prin statura lor — giganții reprezentativei. Iată cîteva scurte prezentări 
ale acestora, 

o*

KLAUS SAMMER: 1,91 m

Fundașul echipei naționala s-a năs
cut la 5 decembrie 1942. Este căsă
torit și tatăl unui băiat. A fost se
lecționat de 8 ori în reprezentativa 
A. de 4 ori în B, de 6 ori in cea de 
tineret.

Mijlocașul Ganzera s-a născut la S 
septembrie 1947. A fost selecționat de 
8 ori în reprezentativa A, de tot atîtea 
ori în cea de tineret și de 3 ori în se
lecționata de juniori.

FRANK GANZERA i 1,86 m

HANS-JURGEN KREISCHE 
1,85 m

S-a născut Ia 19 lull* 1947, Est* că
sătorit | tatăl unui băiat. Golgeterul 
campionatului R. D. German* — edi
ția 1970—71 (20 goluri), fiind cel mal 
complet atacant al reprezentativei și 
al formației «ale de club. A fost se
lecționat de 19 ori în echipa A, o 
dată în B, de 8 ori în cea de tineret, 
de 9 ori la juniori și de 4 ori în se
lecționata olimpică a țării.

BONIPERTI — PREȘEDINTELE CLUBULUI JUVENTUS

Alegerea în funcția de președinte 
al clubului Juventus Torino a fostului 
său jucător Gianpiero Boniperti a 
stîrnit o adevărată senzație în fot
balul peninsular. Este prima oară 
cînd un fost jucător este ales- într-o 
funcție atît de importantă.

Bonipetti este extrem de iubit nu 
numai la Juventus, unde a activat 
din 1946 pînă în 1962, dar a fost u-

fotba- 
...__________ _____ 37 de
selecționări în „squadra azzurra". 
După ce și-a încheiat cariera de ju
cător, el a devenit antrenor. Apoi, 
a fost ales în prezidiul clubului,' iar 
de cîteva săptămîni, la cererea una
nimă a jucătorilor, a fost desem
nat președinte, în ■ locui predeceso
rului său, Catella.

nul dintre cei maj populari 
liști ai Italiei, avîr^I la activ

a
ca 

participanți

îndoială aceleași temeiuri de 
pretendenți la titlul mondial 
acei mari maeștri 
ciclul final al competiției. Prin

A 
fi 
Și 
la
însăși această considerație, de altfel 
destul de justă, rezultă că numărul 
pretendenților angajați în lupta ho- 
tărîtoare este destul de mic. De 
aceea apare complet justificată pă
rerea președintelui ca, de pildă, T. 
Petrosian, V. Korcinoi, R. Fischer, 
B. Larsen (sau B. Spasski, dacă el 
va ceda titlul de campion) să aibă 
posibilitatea de a fi incluși în ca
drul viitorului campionat, direct în 
turneul pretendenților.

Pentru această ultimă fază a 
competiției care desemnează pe ad
versarul (șalangerul) campionului 
mondial, președintele F.I.D.E. a 
opinat ca numărul pretendenților 
să fie mărit, o soluție acceptabilă 
fiind aceea a 16 șahiști, care să în
ceapă drumul lor dificil, o dată cu 
optimile de finală.

Iată, deci, „retușuri* de adus unei 
competiții care prin amploarea și 
interesul cu care este înconjurată, 
are obligația de a-și găsi cel mai 
bun făgaș, cea mai judicioasă șl 
echitabilă cale de desfășurare.

Cel mal buni gimnast! al României, 
Împreună cu component!! selecționate
lor Statelor Unite ale Americii. au o- 
ferit ieri după amiază publicului pre
zent In sala Horească un plăcut spec
tacol demonstrativ, cu exerciții liber 
alese. După întîlnirea de la Constanța, 
a fost pentru a doua oară cînd spe
cialiștii din cele două țări au avut pri
lejul să urmărească nivelul de pregă
tire atins de elevii lor, să facă un 
util schimb de experiență. Spectatorii 
care s-au deplasat aseară la „Horeas
că” au răsplătit cu călduroase aplau
ze pe învingătorii întîlnirii bilaterale 
recent disputate. Elena Ceampelea și 
Petre Mihaiuc. pe Gary Morava Și 
Joan Moore, pe cea mai tînără parti
cipantă Ia demonstrație, Jody Perre- 
sini, una dintre veritabilele speranțe 
ale gimnasticii americane, pe două 
sportive românce care dețin la ora 
actuală o formă deosebită. Alina Go- 
reac, în bună dispoziție la toate apa
ratele. șl Marcela Păunescu care a 
prezentat o execuție de mare măies
trie la bîrnă.

In cursul zilei de azi gimnaștii a- 
mericani părăsesc România, îndrepf 
tîndu-se spre Paris.

★
La Sediul CNEFS. președinta Fe

derației române de gimnastică. Elena 
Poparad, a avut luni dimineață o în
trevedere cu conducătorii delegației 
sportive a S.U.A., cu antrenorii și ar
bitrii oaspeți. în cadrul căreia au fost 
discutate probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două federații, din
tre gimnaștii români și americani.

TENISMENII
AU SOSIT LA NEW DELIII

Vineri începe semifinala
De ieri după-amiazâ. membri! re

prezentativei de tenis a României M 
află reuniți Ia New Delhi, unde ur
mează să susțină la sfîrșitul acestei 
săptămîni întîlnirea cu India, în se
mifinalele interzone ale „Cupei Da
vis”. Din București au plecat căpita
nul echipei, prof. Ștefan Georgescu, 
însoțind pe jucătorii de rezervă Pe
tre Mărmnreanu (1 Sever Dron. Ion 
Țiriao vine de la Kitzbilhel, iar IU* 
Năstase de la Baastad. unde au par
ticipat Ia ultimele turnee din săptl- 
mîna trecută. Au mal făcut deplasa
rea la New Delhi, secretarul F.R.T., 
prof. Al. Lăzărescu. precum |1 medi
cul echipei, dr. I. Ștefan.

Joi urmează să aibă Ion ședința 
tehnică, dinainte de meci, cu care 
prilej se va face tragerea la sorți a 
jocurilor de simplu, care se dispută 
vineri șl duminică. Conform uzanțe
lor. sîmbătă va avea loc partida de

Meciuri amicale de lupte
SLATINA, M (prin telefon, 6» la ee- 

reșpondentul nostru). Pe podiumul In
stalat la stadionul „1 Mal* din localitate 
a avut loc luni seara întîlnirea Interna
țional* de lupte greco-romana dlntra 
echipele de tineret ale României șl Iu* 
goslavlel. La capătul unor meciuri spec
taculoase, unele de bun nivel tehnlo, 
victoria' a revenit reprezentativei noiu- 
tre cu 5—3. lat* rezultatele tehnica: 
cat. 43 kg — Marian Tofan egal Bela 
Majar, eat. U kg — Florea Rftdut b.p. 
Ferec Stefanovich, cat. 57 kg — Dumi
tru Calat* p.p. Marko Matarus* *1 Mi
hai Boții* b. abandon Ivan Frijlk, eat, 
68 kg — Nlcolae Mlhal b.p. Ora Tvan, 
cat. 76 kg — Teodor IgnStescu p.p. Vota 
Tabackl, cat. «2 kg — Marian Rada e- 
gal Andrei Radelnskl, cat. 10* kg — 
Aurei Bucov b.p. Sava Halgașov.

ion BOBBI
★

La Sofia «-au tntîlnlt echipei* da Ju
niori (libere) ale României șt Bulga
riei. în prima confruntare gazdele au 
obținut victoria cu 6—4 iar în cea. de 
a doua cu 6—3.

KAIRAT ALMA ATA 
TN FINALA CAMPIONATULUI 

EUROPEAN FEROVIAR
Duminică, la Sofia, a «vut lo* re* 

turul meciului dintre Lokomotiv So
fia șl Kairat Alma Ata, eontînd pen
tru semifinala campionatului european 
feroviar. Fotbaliștii sovietici au cîș
tlgat eu 3—0 (1—0) prin golurile mar
cate de Piunovski (mln. 18), Sevîdov 
(mln. 52) ș! Martin (mln. 77), califi- 
cîndu-se în finala competiției unde 
vor Intîlni echipa Rapid București, 
(în primul jo» al semifinalei, Loko
motiv Sofia a cîștigat *u 3—1).

ȘTIRI, REZULTATE
• Federația de fotbal din Peru a înain

tat un memoriu forului internațional 
(F.T.F.A.) prin care solicită ca la tur
neul final al campionatului mondial sâ 
participe 17 echipe în loc de 16, cum 
este prevăzut. Oficialii peruvlenl su
gerează federației internaționale «â re
nunțe la meciul de baraj dintre echipa 
învingătoare a grupei a 9-a europeană 
(U.R.S.S., Franța, irlanda) și ctștlgătoa- 
rea grupei a 3-a sud-americane, 
care urmează >ă stabilească a 16-a 
pă participant* la turneul final.
• Echipa suedez* Aadvldaberg a 

tilnit pe teren propriu, într-un 
oontfnd pentru .Cupa Inter-Toto*. ror- 
mațla veet-german* Borussia Dortmund. 
Fotbaliștii suedezi au obținut 
eu scorul de 6—3 (3—0). în codrul ace
leiași competiții, echipa Schalke 64 a 
învins cu «ocrul da 6—1 (2—0) formația 
Hessen Kusel.
• Rezultate înregistrata tn partida ami

cale : Arminia Bielefeld — N.B.C. Nij
megen 1—3 (1—1) t B. V. Goeppingen — 
Bayern Mdnchen 1—6 (0—3) ț F. C. Augs
burg — F. C. Aberdeen 6—1 (0—1).

Joo 
•ohl-

tn- 
meni 
for- 

victoria

CUNOȘTINȚE VECHI" ÎN CUPELE EUROPENE
pâri, urmate da Glasgow lUnger» 
(5), Sparta Rotterdam, Torino, Hi* 
bernlan Malta. Austria Viena, Za- 
glebie Sosnowiec, Sporting Lisabona, 
F.C. Barcelona, Bayern Miinchen (3) 
etc.

Printre 
gurează 
Marseille, 
va, Hajduk Split etc. iar in 
cupelor. Dinamo Tirana, 
MoscOva, Dynamo Berlin, 
roșie Belgrad etc.

ACCIDENT DE AUTOMOBIL
du-se cu un autocamion, limuzina sa 
a suferit grave avarii, în timp ce el 
a scăpat cu ușoare leziuni. Internat 
la spital. Gento este acum în afara 
oricărui pericol.

n
In noile ediții ale cupelor europe

ne, majoritatea participantelor sînt 
cunoștințe vechi. In C.C.E.. Benfica 
Lisabona este pentru a 11-a oară 
prezentă. Ț.S.K.A. Sofia pentru a 
10-a oară. Urmează cu 7 participări 
Ajax Amsterdam și Gornik Zabrze, 
cu 6 — Standard Lifege, Dinamo 
București, Internazionale, Linfield 
și Celtic Glasgow.

In‘ Cupa cupelor, recordul îl de
țin Steaua București, Cardiff City și 
Olympiakos Pireu cu cite 7 partici-

GENTO
Imediat după ce și-a încheiat acti

vitatea competițională, cunoscutul 
internațional Franceso Gento, fost 
component al echipei Real Madrid și 
al reprezentativei Spaniei, a suferit 
un accident de automobil, Ciocnin-

debutantele in C.C.E. fl- 
Cork Hibernians. Arsenal, 
Vajencia, Ț.S.K.A. Moșeo- 

Cupa 
Dinamo 

Steaua

S-w încheiat preliminariile

'Alina Goreao, la b!rn4

Inter-zM* India * România
dublu a întllnlrfl. Pînă atunci, Ju
cătorii români îșl vor face antrena
mentele de acomodare, pe terenul 
care va găzdui partidele oficiale.

După cum am mal anunțat, echipa 
de tenie a Indiei are in componența 
•a pe P. Lail, J. MukerJea și 8. Mln- 
notra. Arbitrul intilnirii este Laszlo 
Gorody (Ungaria).

„CUPEI GALEA'1
tn mal multa orașe europene au lua* 

«firalt dumtale* ultimele meciuri ale 
preliminariilor competiției Internaționale 
de tenis pentru tineret, dotat* cu „Cupa 
Gale»".

tn grupa de Ia Marianska Lazne, echi
pa Suediei a învins cu 3—3 echipa Ce
hoslovaciei șl s-a calificat pentru tur
neul final de la Vichy. Pentru locurile 
3 șl 4 echipa R. D. Germane a dlspu» 
cu scorul de 4—1 de echipa României.

La Keszthely (Ungaria), Intr-un med 
dedslv, echipă Ungariei a învins cu 3—3 
selecționata. Italiei, olasîndu-ss pe pri
mul loc. în grupa respectiv*.

tn grupa belgiană, de Ia Nleuwport, 
Spania a întrecut eu 5—0 Belgia. Iar 
R. F. a Germaniei » dispus cu 3—0 ds 
Elveția. Echipa Spaniei *l-a arigurat 
calificarea.

PE PISTELE 
DE ATLETISM
• Meta ’ Antenen 6,81 m — la 3 cm 
de recordul lumii la lungime o Vil
lein 8:27,0 pe 3000 m obstacole 
o Bedford abandonează la campio

natele naționale
• tn cadrul campionatelor da atletism 

ale Elveției,: la Basci, Meta Antenen 
(22 de ani) a stabiljt cea mal bună per
formanță mondială a sezonului în proba 
de săritură în lungime cu 6,81 m.

Proba de aruncarea ciocanului a re
venit lui Ernst Amman cu rezultatul de 
68.73 'm- (record), Iar cea de 209 m Iul 
Philippe Clerc, cronometrat în 20,8. Alte 
rezultate : masculin : 400 m.g. ; Hoffer 
51,2 : 800 m : Montalbetti 1:48,2.
• tn ziua a doua a campionatelor

de atletism ale Franței, Villain a stabi
lit . un nou record național în proba de 
8 000 m obstaoole cu timpul de 8:27,0. 
Coletta Besson a cSșttgat cursa de 400 m 
tn 53,5, Iar în proba similară masculină, 
primul a trecut linia da sosire Nallet, 
cronometrat tn 46,0. La aruncarea greu
tății pe primul loc s-a clasat Beer eu 
19,43 m. Cursa de 110 m.g. s-a încheiat 
cu victoria Iul Drut cu timpul de 13,7. 
Alt» rezultat» : masculin : 400 m.g. :
Montgermont 50,8 ; 800 m t Gadonna 
1:48,4 ; 200 m : Fenouil 20,6 ; 5 000 m : 
Wadoux 13:49,4 ; feminin, săritura 
în lungime : Ducas 6,38 m ! 200 m : 
Telllez 28,6 ; “
bourse 1,73
• Proba de 3 000 m plat din

oampdonatelor de atletism ale _ .
desfășurate la Londra, a fost cîștlgată de 
Baxter ou timpul de 13:39,6. Marele fa
vorit, David Bedford, care cu acest 
prilej » făcut șl o tentativă de dobortre 
a recordului mondial, a abandonat din 
cauza unei întinderi musculare. In 
proba masculină de săritură In lungi
me, victoria a revenit lui Hines cu per
formanța de 8,01 m.

. Alte rezultate înregistrate : 1 500 m
plat : Polhill 3:40,3 ; ciocan : Payen 66,44 
m; greutate-Mills 19,27 m.
• Cu prilejul unul concurs desfășurat 

la Budapesta, atletul maghiar Vllmos 
Varju a stabilit un nou record național 
th proba de aruncarea greutății cu per
formanța de 19,89 m (vechiul record îl 
aparținea cu 19,77 m). în proba mas
culin» de aruncarea suliței, pe primul 
loc s-a clasat cunoscutul campion Kulc- 
«ar eu 53,38 m.

»
feminin, 

6,311 m | 200
săritura In înălțime ; Be
rn.

cadrul 
Angliei

ATLEȚII AFRICANI CONFIRMA
Debutul atleților africani tn ma

rile competiții mondiale este prac
tic legat de J.O. din 1952 (Hel
sinki), unde cîțiva sportivi din 
Nigeria și Coasta de Fildeș au 
avut prezențe simbolice. Patru ani 
mai tîrziu, la Olimpiada de la 
Melbourne, numărul delegațiilor 
atletice din Africa s-a dublat, fără 
a aduce însă ceva deosebit pe ta
belul performanțelor. Cel mai bun 
rezultat l-a înregistrat nigerianul 
K. Olowu — locul V la lungime 
cu 7,36 m. Chiar și la J.O. de la 
Roma (1960), unde etiopianul Bi- 
kila Abebe avea să termine în
vingător cursa de maraton sub 
„Arcul lui Constantin", reprezen
tanții celor 9 țări africane nu s-au 
făcut remarcați prin alte rezultate. 
Se simțea, însă, de pe atunci, 
suflul nou ce alăturase mișcării 
sportive mondiale un nou conti
nent.

Primele confirmări au avut io* 
în 1964, la marele examen olim
pic din țara „soarelui răsare". Bi- 
kila Abebe cîștigă din nou epui
zantul maraton, tunisianul Moha
med Gammoudi cucerește o me
dalie de argint In cursa de 10.000 
m, iar kenyanul Wilson Kiprugut 
pe cea de bronz a alergării pe 
800 m. A crescut (la 13) numărul 
reprezentativelor continentului, ca 
și al atleților situați pe locuri 
fruntașe : • Gaossou Kone (Coasta 
de Fildeș) locul VI la 100 m, Kip- 
choge Keino (Kenya) al 5-lea la 
5 000 m, Mamo Wolde (Etiopia) și 
Mariboko West (Nigeria) pe locu
rile IV la 10 000 m și, respectiv, 
lungime. Și, o dată cu 2_ ,_122__
participărilor la marile mitinguri 
europene, a crescut șl 
celor mal buni sportivi ______ ,
îndeosebi a alergătorilor. Deplina 
lor afirmare va fi prilejuită însă

înmulțirea
valoarea 
africani,

de Olimpiada mexicană. Cinei me
dalii de aur. tot atîtea de argint 
șl două de bronz | un total de 75 p 
(în clasamentul atletio neoficial) 
exprimă concret marele succes al 
atleților din Kenya, Etiopia, Tuni
sia și Senegal, printre care Kipru
gut, Keino, Gammoudi, Temu, 
Wolde, Biwot sau Kogo.

în numai cîțiva ani, atletismul 
african s-a dezvoltat cu pași u- 
riași, devenind realmente o forță 
în arena mondială. Pentru prima 
oară tn istoria acestui sport, re
prezentanții continentului negru au 
constituit o echipă, care a înfrun
tat, acum cîteva zile, redutabila 
selecționată a S.U.A. Scorul în
trecerii (111—78 în favoarea nord- 
americanilor) interesează mai pu
țin. De subliniat este faptul că 
această formație, oarecum impro
vizată și fără o pregătire spe
cială, a prezentat în concurs cîteva 
stele atletice de primă mărime. 
Keino, Ouko, Kone, Allotey sînt 
deja nume consacrate pe pistele 
de tartan. Alături de el însă, Akii- 
Bua un hurdler de mare valoare, 
Owusu (7,90 m — lungime), Se- 
noussi (2,13 m — înălțime), Jipcho 
sau Ifter. reprezintă individualități 
certe.

Cîștigînd sau clasîndu-se pe 
locuri fruntașe, în meciul de la 
Durham, campioni) Africii au do
vedit tuturor că păstrează pasul 
cu cei mai buni performeri, rezul
tatele lor din ultimele sezoane 
subliniind valoarea ridicată a at
letismului de pe acest continent. 
Iată, așadar, noi nretendenți si
guri — în special în probele de 
alergări — pentru medaliile ce se 
vor decerna peste- un an la Jocu
rile Olimpice.

A. V.

1

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX o TELEX
In «adm tuzneuiul tnteraațlonal fe
minin de void d* ia Vama s-au înre
gistrai urmltoarele rezultate : grupa ai 
Ungaria — Franța 9—1 (15—11, 15—12,
13—13, 15—11) ț Bulgaria — R. D. Ger
man» 9—1 dă—10, 1S-3, 9—15, 15—6) | 
grupa B i R.p.D. Coreean» — România 
9—3 (13—15, 15—6, 15—3, 13—15, 15—6).

numărul noetru da mîlna vom publica 
rezultatul lnttlnliil, precum *1 amănunte 
asupra desfășurăm partidei.

Prob» *• almpln masculin din cadrul 
turneului internațional de tenis de la 
Winston — Salem (Carolina de Nord) 
s-a încheiat cu victoria surprinzătoare 
a Jucătorului chilian Jatma Fillol. După 
ce tn semifinală l-a eliminat pe ame
ricanul diff Rlchey (cu 6—3. 5—7, 6—1), 
in finală, Fillol l-a învins în trei seturi 
eu 4—6, . 6—4, 7—6 pe iugoslavul Zellko 
Franulovicl.
•

Au luat «flrșit întrecerile turneului in
ternațional de tenis de la Leicester. In 
ultimele două finale disputate s-au în
registrat . următoarele rezultate : dublu 
masculin : Irvine, Pattison — Keldie, 
Hewitt 6—4, 1—6, 6—4 ; dublu mixt : E- 
vonne Goolangong, Hewitt — Helen 
Gourlay, Irvine 6—2, 6—2.■
Astâ noapte, după ora închiderii ediției, 
a avut loc la Houston meciul de box 

, dintre Cassius Clay ți Jimmy Ellis. In

Cunoscutul boxer de cat. grea Ernie 
Terrell șl-a făcut reintrarea tnscrilndu-și 
o nouă victorie tn palmares. Fostul șa- 
langer oficial la titlul mondial (a pier
dut la puncte meciul cu Cassius Clay) 
l-a învins la puncte după 10 reprize pe 
peruvianul Roberto Davila.

Tradiționala competiție internațional* 
automobilistică „Cursa de 24 de ore“ de 
la Francorchamps a revenit în acest an 
echipajului Dieter, Glemser (R. F. a 
Germaniei) — Alex. Rolg (Spania). în
vingătorii. care au concurat pe o ma
șină „Ford Capri", au parcurs 311 ture 
de circuit (4385,100 km) cu o medie orară 
de 182,690 km (nou record al cursei).
■ o

In cadrul unui „omnium" Internațional, 
care a avut loc pe velodromul din Pa
ris, a fost programat și un „meci" în
tre belgianul Eddy Merckx, cîștigătorul 
Turului Franței și spaniolul Ocana. In 
toate probele disputate, victoria a re
venit lui Merckx, care a cîștlgat viteza, 
urmărirea și cursa de 10 km. In proba 
de urmărire pe distanța de 4 000 m 
Merckx a realizat timpul de 5:08,0 (me-

die orari «,761 km). Specialiștii au 
arătat în comentariile lor că Ocana nu 
este încă restabilit de pe urma acciden
tului. auferit în Turul Franței.
■

Etapa a S-a a Turului ciclist al Portu
galiei, desfășurată pe distanța Setubal — 
Sines, a fost cîștlgată de rutierul olan
dez Gerardus Vlanen cronometrat pe 
117 km cu timpul de 2h 51:19. Pe locul 
secund, la 26 secunde de învingător, a 
sosit francezul Daniel Ducreux. în cla
samentul general individual conduce por
tughezul Joaquim Agostinho.

Turneul internațional de tenis de la 
Louisville (Kentucky) a fost cîștlgat de 
Tom Okker, care în finală a dispus cu 
3—6. 6—4, 6—1 de Cliff Drysdale.

După disputarea a 6 runde, în turneul 
International de șah de la Goteborg con
duce tînărul maestru suedez Ulf An
dersson (în vîrstă de 20 de ani) cu 4'/i 
P, urmat de marele maestru sovietic 

sPasski șl Oleg Romanishin 
(U.R.S.S.), ambii cu cite 3</> p șl cite 
o partidă întreruptă, Szabo (Ungaria) 
31/» p etc. In runda a 6-a. Andersson 
l-a învins pe Hort, Szabo pe Jansson 
șt Pomar pe LiljedahJ. Spasski a remi
zat cu Bilek.
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